คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย
คณะเทคโนโลยีอตสาหรรม
ุ ตสาหรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
พ.ศ. ๒๕๕๓

คํานํา
คู่มือการบริ หารจัดการงานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม จัดทําขึ้นเพื่อใช้ เป็น
แนวทางสําหรับคณาจารย์ภายในคณะ ในการดําเนินงานการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยงานวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และงานวิจัยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดคุณภาพอันจะเป็นหลักประกันในการนําผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่าง
แท้จริงต่อไป

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๒๕๕๓

สารบัญ
หน้า
บทที่ ๑ บทนํา
ความเป็นมา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
นโยบาย
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัย
กลุ่มเรื่องที่เป็นประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
โครงสร้างหน่วยจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทที่ ๒ ระบบจัดการคุณภาพของหน่วยจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระบบการจัดการคุณภาพของหน่วยจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ระบบพัฒนาโจทย์วิจัย
ระบบพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
ระบบติดตามและสนับสนุนการวิจัย
ระบบเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
บทที่ ๓ การบริหารจัดการงานวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การบริหารจัดการงานวิจัย
ปฏิทินการดําเนินงานของหน่วยจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
แผนกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จและผู้รบั ผิดชอบของหน่วยจัดการงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
บทที่ ๔ แหล่งทุนและขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย
ขั้นตอนการขอรับทุนภายในมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนการขอรับทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
บทที่ ๕ ระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอก
แผนภาพระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือ
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
บทที่ ๖ ระบบกลไกส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย
ช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัย
รายชื่อวารสารที่ได้รับการยอมรับจาก สกอ./สกว.
วารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ
รายชื่อฐานข้อมูลสากลใดๆ ที่ได้รับการยอมรับ
บทที่ ๗ การจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ
ของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมให้แก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน
ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา
บทที่ ๘ การวิจัยในชัน้ เรียนและการบูรณาการ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
การเขียนรายงานการวิจัยตามรูปแบบมาตรฐาน
วงจรเดมมิง่
บทที่ ๙ การวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
กระบวนการวิจัยบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและสังคม
บทที่ ๑๐ จรรยาบรรณนักวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
บทที่ ๑๑ เกณฑ์การให้รางวัลแก่นักวิจัย
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง เกณฑ์การให้เงินรางวัลแก่ผู้สร้างสรรค์
ผลงานนวัตกรรมจนได้รับการยกย่อง พ.ศ. ๒๕๕๒
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก
คําสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ ๓๐/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ภาคผนวก ก. ตัวอย่างแบบข้อเสนอโครงการวิจัยภายใน
ภาคผนวก ข. ตัวอย่างแบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อประกอบการพิจารณา
ของบประมาณภายใน
ภาคผนวก ค. ตัวอย่างสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ภาคผนวก ง. ตัวอย่างแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย
ภาคผนวก จ. ตัวอย่างรายงานการเงิน
ภาคผนวก ฉ. ตัวอย่างแบบรายงานความก้าวหน้า
ภาคผนวก ช. แบบประเมินรายงานความก้าวหน้า
ภาคผนวก ซ. ตัวอย่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
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บทที่ ๑
บทนํา
ความเป็นมา
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เป็นพันธกิจส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง แต่สภาพปัจจุบัน
คือ การดําเนินงานยังขาดการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System)
โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการมาใช้ เพื่อให้เกิดกลไกในการขับเคลื่อน
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงมีความจําเป็นที่ต้องจัดทําคู่มือการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทั้งนี้
เพื่อให้ระบบประกันคุณภาพงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และเกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน
คู่มือฉบับนี้ได้กําหนดการประกันคุณภาพ ๙ องค์ประกอบ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
รายละเอียดทั้งดัชนีและเกณฑ์การตัดสินในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพ รวมทั้งเกณฑ์การประเมินและ
เกณฑ์ในการตัดสิน เรื่องการตรวจสอบคุณภาพ รวมทั้งเกณฑ์การประเมินและเกณฑ์ในการตัดสินใน
ด้านการประเมินคุณภาพอีกด้วย
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง
วิสัยทัศน์
ผลิ ตและส่งเสริมงานวิ จัยหรื องานสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรมและวิศวกรรม
ที่บูรณการภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับนโยบายด้าน
การวิจัยของประเทศ
พันธกิจ
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และวิศวกรรมให้แก่บุคลากร นักศึกษาและชุมชนในท้องถิ่น
นโยบาย
1. กระตุ้น/สร้างบุคลากรทํางานวิจัย หรือร่วมงานกับสถาบันอื่นที่มีความเข็มแข็ง
2. สนับสนุนการทําวิจัยสําหรับนักวิจัยใหม่ (ทุนวิจัย)
3. บุคลากรคณะต้องมีผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ
4. สนับสนุนให้บุคลากรทํางานวิจัย หาแหล่งทุนสนับสนุนและการผลิตผลงานวิชาการ
5. พัฒนาให้มีหน่วยงานวิจัยที่มีความเป็นสากล (สนับสนุนให้บุคลากรทํางานวิจัยให้มากขึ้น)
6. เพิ่มการสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษาและบุคลากร (งานวิจัย เวทีแลกเปลี่ยนงานวิจัย
ตีพิมพ์ เผยแพร่)
7. พัฒนางานวิจัยที่สามารถสนับสนุนท้องถิ่นและสามารถเผยแพร่สู่ระดับสากลได้
8. สร้างเครือข่ายงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก (คน+ท้องถิ่น)
คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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เป้าหมาย
ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์อย่างน้อย 5 เรื่อง / ปี และวิจัยร่วมกับ
บุคลากรในชุมชนและท้องถิ่นอย่างน้อย 1 เรื่อง / ปี
ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความเป็นระบบของการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็น
รากฐานที่มนั่ คงของการวิจยั ที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างองค์ความรู้จากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ ๒ การจัดการความรู้จากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาระบบข้อมูลการวิจัย
กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบข้อมูลพื้นทีส่ ําหรับงานวิจัย
กลยุทธ์ที่ ๕ การสร้างเครือข่ายภาคีการวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยทั้งการวิจัยพืน้ ฐานการวิจัยประยุกต์และ
การพัฒนาทดลอง เพื่อการบริการวิชาการโดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยของบุคลากร
มหาวิทยาลัยและภาคี
กลยุทธ์ที่ ๑ การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน โดยการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถด้านการวิจัย โดยบูรณาการวิจัยกับ
การเรียนการสอนและนําไปสู่การบริการวิชาการของบุคลากร
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพด้านการวิจัยโดยบูรณาการวิจัยกับการ
เรียนการสอนและนําไปสู่การบริการวิชาการของบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพั ฒ นาโจทย์ วิ จั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) และประเด็นที่เป็นความต้องการและปัญหาขอมหาวิทยาลัย จังหวัด ภูมภิ าค
และประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๒ การกําหนดประเด็นการวิจัย แผนการวิจัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางที่สอดคล้องกับจังหวัด ภูมิภาค และ ประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาโจทย์วิจัยตามแผนการวิจัยที่กําหนดขึ้น เช่น การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การเกษตร สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสังคมวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู่สังคม
กลยุทธ์ที่ ๑ การเสริมสร้างกลไกแรงจูงใจให้มีการวิจัย
กลยุทธ์ที่ ๒ การตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กลยุทธ์ที่ ๓ การสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีโอกาสผลิตผลงานวิชาการจากงานวิจัยและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยทุกรูปแบบ

คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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กลุ่มเรื่องที่เป็นประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ประเด็นวิจัยเร่งด่วนภาคเหนือ
๑. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจอย่างพอเพียง
๒. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
๓. การปฏิรปู การศึกษา
๔. การจัดการทรัพยากรน้ํา
๕. การพัฒนาพลังงานทดแทน
๖. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการนําเข้า
๗. การป้องกันโรคและการรักษาสุขภาพ
๘. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
๙. เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สําคัญเพื่ออุตสาหกรรม
๑๐. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
๑๑. สังคมผูส้ ูงอายุ
๑๒. ระบบโลจิสติกส์
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๔

โครงสร้างคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานคณะกรรมการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิต
กรรมการ
นายฐานันดร์ โต๊ะถม
กรรมการ
นายนิวัติ กิจไพศาลสกุล
กรรมการ
นายอาทิตย์ วังนัยกูล
กรรมการ
นางสาวณิชา นภาพร จงกะสิกิจ
กรรมการ
นายอดุลย์ ทรายตัน
กรรมการ

นายพงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น
กรรมการและเลขานุการ

คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

บทที่ ๒
ระบบการจัดการคุณภาพของหน่วยจัดการงานวิจยั หรือ
งานสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระบบการจัดการคุ ณภาพของหน่วยจัดการงานวิจัยหรื องานสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้มีระบบการทํางาน จําแนกได้ดังนี้ ระบบการพัฒนาโจทย์วิจัย ระบบการติดตามและ
ส่งเสริมสนับสนุนโครงการวิจัย ระบบการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ สําหรับกระบวนการ
ดําเนินงานของแต่ละระบบ มีดังนี้
ระบบการจั ด การคุ ณ ภาพของหน่ ว ยจั ด การงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ค ณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
๑. ความมุ่งหมาย
หน่วยจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีระบบคุณภาพเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ปฏิบัติงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทาง
โดยมีประเด็นปัญหาวิจัยที่มีคุณค่าสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาและเอื้อต่อระบบประกันคุณภาพ
ภายใน
๒. ขอบข่าย
เป็นระบบที่เน้นกระบวนการ มีรายละเอียดวิธีการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน พร้อมระบุ
เครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินงานและเครื่องมือเพื่อบันทึกข้อมูลชัดเจน
๓. ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ หน่วยจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่ง
ทําหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรด้านพัฒนาโจทย์วิจัย การประเมินทบทวนและใช้ผลปรับปรุง
พัฒนา
๔. นิยามศัพท์
หน่วยจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หมายถึง คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๕. ตัวบ่งชี้ / เกณฑ์
หน่วยจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผลการดําเนินการ
และการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
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๖

๕.๑ แผนปฏิบัติการพัฒนาประเด็นปัญหาและโจทย์วิจัย ซึ่งประกอบด้วยแผนย่อย
ดังต่อไปนี้
๕.๑.๑ แผนทบทวนยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๕.๑.๒ แผนปฏิบัติการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและโจทย์วิจัยแบบมีส่วนร่วม
๕.๑.๓ แผนปฏิบัติการเยี่ยมพื้นที่วิจัย
๕.๒ บันทึกผลการสรุปงาน
๕.๒.๑ สรุปกรอบประเด็นปัญหาวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนา
ท้องถิ่น
๕.๒.๒ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ร่วมวิจัยและพื้นที่เป้าหมายในการวิจัย
๕.๒.๓ รายงานสรุปสภาพปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไขในขอบเขตปัญหาและ
พื้นที่เป้าหมาย
๖. เครื่องมือรวบรวมข้อมูล
๖.๑ เครื่องมือการพัฒนาโจทย์
๖.๑.๑ แบบบันทึกการพัฒนาโครงการวิจัย
๖.๑.๒ แบบการเขียนเอกสารเชิงหลักการ
(concept paper)
๖.๑.๓ แนวทางการตรวจสอบคุณภาพโครงการวิจัย
๖.๑.๔ แบบบันทึกผลการพิจารณาโจทย์และโครงการวิจัย
๖.๒ เครื่องมือการติดตามและส่งเสริมการสนับสนุน
๖.๒.๑ แบบฟอร์มการจัดทําตัวชี้วัดโครงการวิจัย
๖.๒.๒ แบบฟอร์มการจัดทําตารางติดตามงาน
๖.๒.๓ แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย
๖.๒.๔ แบบฟอร์มสรุปผลการติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย
๖.๓ เครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่งานวิจัย
๖.๓.๑ แบบสรุปผลความก้าวหน้าโครงการวิจัย
๖.๓.๒ แบบสรุปผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
๖.๓.๓ รายการจัดประชุมวิชาการเสนอผลการวิจัย
๖.๓.๔ รายชื่อวารสารและแหล่งสนับสนุนเพื่อการเผยแพร่งานวิจัย
๖.๓.๕ แนวทางการเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่งานวิจัย
๗. ความสอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้
สกอ. KPI 4.1 – 4.2
สมศ. KPI 5 – 7
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๗

๘. การดําเนินงาน
กระบวนการบริหารระบบการประกันคุณภาพงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของหน่วย
จัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีขั้นตอนการดําเนินงานดังภาพ
ต่อไปนี้
ระบบพัฒนาโจทย์วิจัย

ทบทวนยุ
ทธศาสตร์
การวิการวิ
จัย (อาจ
ทบทวนยุ
ทธศาสตร
จัย
มาจากของมหาวิทยาลัย)
เพือท
่ องถิ่น

กําหนดกรอบประเด็นปัญหาการ
วิจัย นปญหา
กําหนดกรอบประเด็
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและโจทย์วิจัย
แบบมีส่วนร่วม
วิเคราะหประเด็นปญหาและโจทยวิจัย
ตรวจสอบพื้นที่

(ถ้ามี)
ไม่ผ่าน
ประเมินความเป็นไปได้
ผ่าน
สรุประเมิ
ปขอบเขตประเด็
ปัญหา
นความเปนนไปได
และโจทย์วิจัย
ผาน

ภาพที่ ๑ ระบบพัฒนาโจทย์วิจัย

คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

๘

ระบบการพั ฒนาโจทย์ วิจั ย มี รายละเอียดวิธีการดํ าเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงานในแต่ล ะ
ขั้นตอนดังนี้ (อาจมีการร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัย จากมหาวิทยาลัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น
แกนหลัก)
ขั้นตอนที่ ๑ ทบทวนยุทธศาสตร์การวิจัย โดยมีวิธีการดังนี้
๑.๑ ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์
๑.๑.๑ จัดเตรียมข้อมูลด้านปัญหาและความต้องการของชุมชนและพื้นที่ พันธ
กิจของหน่วยจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และ
ยุท ธศาสตร์ การพัฒนาระดั บพื้ นที่ ระดับจั งหวัด และระดับประเทศ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
ตรวจสอบและทบทวนยุทธศาสตร์การวิจัย
๑.๑.๒ กําหนดกิจกรรมการประชุม เช่น การระดมสมอง การทําแผนที่ความคิด
หรือเทคนิคอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งขั้นเตรียม ขั้นปฏิบัติ และสรุป
๑.๑.๓ กําหนดผู้เข้าประชุมให้ครอบคลุมทุกมิติของการวิจัยและกลุ่มเป้าหมาย
๑.๒ เตรียมความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายก่อนการประชุมเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การวิจัย โดย
จัดทําหนังสือเชิญประชุม แจ้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
กําหนดการประชุม ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณา เช่น (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัย ประเด็นการ
แลกเปลี่ยนหรือข้อมูลที่ต้องการจากกลุ่มเป้าหมาย
๑.๓ ปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์การวิจัยตามแผนที่กําหนดไว้ เพื่อทบทวนและตรวจสอบความ
ถูกต้อง ซึ่งมีกิจกรรมหลักดังนี้
๑.๓.๑ นําเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัย (เอกสารร่างยุทธศาสตร์ )
๑.๓.๒ ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัย
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสมบูรณ์ครอบคลุมประเด็นปัญหาและความต้องการ
๑.๓.๓ ระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วนเพื่อปรับปรุงและสร้างความชัดเจน
ของยุทธศาสตร์การวิจัยและเชื่อมโยงแนวความคิด สู่ความชัดเจนของยุทธศาสตร์การวิจัย
๑.๓.๔ ร่วมกันกําหนดวัน เวลา สถานที่ ของการประชุมปฏิบัติการเพื่อกําหนด
กรอบประเด็นวิจัย
๑.๔ ประชุมปฏิบัติการสรุปยุทธศาสตร์การวิจัย และผลการดําเนินการเพื่อปรับปรุง
ขั้นตอนที่ ๒ กําหนดกรอบประเด็นปัญหาการวิจัย
๒.๑ ประชุมวางแผนการดําเนินการ
๒.๑.๑ กําหนดกิจกรรมการประชุม เช่นการระดมสมอง การทําแผนที่ความคิด
หรือเทคนิคอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งขั้นเตรียม ขั้นปฏิบัติและสรุป
๒.๑.๒ กําหนดผู้เข้าประชุมให้ครอบคลุมทุกมิติของการวิจัยและกลุ่มเป้าหมาย
๒.๑.๓ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อด้านกําหนดกรอบประเด็นปัญหาวิจัย
๒.๒ ประชุมปฏิบัติการกําหนดกรอบประเด็นปัญหาวิจัย
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๙

๒.๒.๑ ทบทวนยุทธศาสตร์การวิจัย
๒.๒.๒ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและร่วมกันกําหนดกรอบประเด็นเพื่อการวิจัย ว่า
ควรมีกี่ประเด็น ประเด็นอะไร เพื่อสร้างความชัดเจนหรือร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความ
ชัดเจนและขอบเขตของแต่ละประเด็นเป็นอย่างไร
๒.๒.๓ ระดมความคิดเพื่อสร้างความชัดเจน และกําหนดขอบเขตของประเด็น
ปัญหาการวิจัย โดยแบ่งกลุ่มตามความสนใจหรือพันธะกิจของหน่วยจัดการงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แล้วพูดคุยและแลกเปลี่ยนปัญหาในประเด็นนั้น
ๆ ร่วมกันกําหนดขอบเขตของประเด็นการวิจัยให้ครอบคลุมปัญหาที่ได้แลกเปลี่ยนกัน แล้ว
นําเสนอผลจากการระดมความคิดทุกกลุ่ม (ได้ขอบเขตประเด็นปัญหาการวิจัย)
๒.๒.๔ เชื่อมโยงความคิดของทุกกลุ่ม สู่กรอบประเด็นปัญหาการวิจัยที่ชัดเจน
๒.๒.๕ ร่วมกันกําหนดวัน เวลา สถานที่ ของการประชุมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาและโจทย์วิจัยแบบมีส่วนร่วมครั้งต่อไป
๒.๓ สรุปกรอบประเด็นปัญหาการวิจัย
ขั้นตอนที่ ๓ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและโจทย์วิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยมีวิธีการดังนี้
๓.๑ ประชุมวางแผนดําเนินงาน
๓.๑.๑ กําหนดกิจกรรมการประชุม เช่น การระดมสมอง การทําแผนที่ความคิด
หรือเทคนิคอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งขั้นเตรียม ขั้นปฏิบัติและสรุป
๓.๑.๒ กําหนดผู้เข้าประชุมให้ครอบคลุมทุกมิติของการวิจัยและกลุ่มเป้าหมาย
๓.๑.๓ จัดเตรียมเอกสารทีเกี่ยวข้องที่ใช้ในการวิเคราะห์ เช่น สรุปผลการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การวิจัย และกรอบประเด็นปัญหาการวิจัย
๓.๒ เตรียมความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายก่อนการประชุม โดยการจัดทําหนังสือเชิญประชุม แจ้ง
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และรายละเอียดของกิจกรรม กําหนดการประชุม ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการ
พิจารณา
๓.๓ ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ ประเด็นปัญหาและกําหนดโจทย์วิจัย มีกิจกรรมหลักดังนี้
๓.๓.๑ ทบทวนยุทธศาสตร์การวิจัย และกรอบประเด็นการวิจัย
๓.๓.๒ วิเคราะห์ประเด็นปัญหา และโจทย์วิจัยตามกรอบประเด็นการวิจัยที่
กําหนดไว้ โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมตามกรอบประเด็น แล้วระดมความคิดและแลกเปลี่ยนข้อมูล
เพื่อค้นหาปัญหาและโจทย์วิจัย แล้วนําเสนอผลการระดมความคิดทุกกลุ่มประเด็น
๓.๓.๓ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อความชัดเจนของประเด็นปัญหาและโจทย์
วิจัย
๓.๓.๔ เชื่อมโยงข้อมูลของทุกกลุ่มประเด็นสู่การปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้อง
๓.๔ สรุปประเด็นปัญหา และโจทย์วิจัยตามกรอบประเด็นการวิจัย
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ขั้นตอนที่ ๔ ตรวจสอบพื้นที่ (ประเด็นงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น) โดยมีวิธีการดังนี้
๔.๑ วางแผนการลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาจากสภาพจริงร่วมกับกลุ่มเป้าหมายใน
พื้นที่ มีกิจกรรมหลักดังนี้
๔.๑.๑ กําหนดกิจกรรมและรายละเอียดการลงพื้นที่
๔.๑.๒ จัดทําเครื่องมือที่ต้องใช้ในการตรวจเยี่ยม เช่น แนวสังเกตและสัมภาษณ์
เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมาย แบบบันทึกข้อมูล
๔.๑.๓ ประสานนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อนัดหมายวันตรวจ
เยี่ยมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม
๔.๒ ปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาร่วมกันในพื้นที่เพื่อกําหนดขอบเขตประเด็นปัญหา
และโจทย์ที่ชัดเจน ตรวจสอบสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
๔.๓ ประชุมสรุปสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของพื้นที่
ขั้นตอนที่ ๕ ประเมินความเป็นไปได้ (ประเด็นงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น) โดยมีวิธีการดังนี้
๕.๑ ประชุมวิเคราะห์ผลและหาข้อสรุปความเป็นไปได้จากการรวบรวมข้อมูลจากสถานการณ์จริง
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโจทย์วิจัย โดยผู้ประชุมประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และผู้ร่วม
วิจัยในชุมชน
๕.๒ เปรียบเทียบผลจากการตรวจสอบสภาพจริงกับประเด็นปัญหาโจทย์วิจัยที่กําหนดไว้ กรณี
เป็นไปได้สรุปบันทึกเพื่อเตรียมการเสนอต่อไป กรณีเป็นไปไม่ได้จะกลับไปวิเคราะห์ตามขั้นที่ ๓ อีก
ครั้ง เพื่อสร้างความชัดเจนและหาความเป็นไปได้ของพื้นที่
ขั้นตอนที่ ๖ สรุปขอบเขตประเด็นปัญหาและโจทย์วิจัย โดยมีวิธีการดังนี้
๖.๑ ประชุมเพื่อหาข้อสรุปขอบเขตประเด็นปัญหาและโจทย์วิจัยที่เป็นไปได้ตามกรอบประเด็น
๖.๒ จัดหมวดหมู่ประเด็นปัญหาและโจทย์วิจัย เพื่อเชื่อมโยงเป็นชุดโครงการใช้ในการสังเคราะห์
และนําไปสู่การใช้ประโยชน์
๖.๓ สรุปขอบเขตประเด็นปัญหาและโจทย์วิจัย
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ระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

วางแผนปฏิบัติการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัย

พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

ไม่ผา่ น
ประเมิน

ปรับปรุง

ผ่าน
เสนอแหล่งทุน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

พิจารณาทุน

ปรับปรุง

ทําสัญญารับทุน

ภาพที่ ๒ ระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
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ระบบการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (อาจดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เป็นแกนหลัก) มีรายละเอียดวิธีการดําเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ วางแผนปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมีวิธีการดังนี้
๑.๑ วิเคราะห์และกําหนดผู้เข้าประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
๑.๒ วิเคราะห์ความต้องการและเงื่อนไขของแหล่งทุน เพื่อจัดทําเป็นเอกสารให้ผู้ที่สนใจหรือ
ทีมนักวิจัยใช้ประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
๑.๓ วางแผนรายละเอียดกิจกรรมการพัฒนาและตรวจสอบประเมินโครงการวิจัยให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขของแหล่งทุน
ขั้นตอนที่ ๒ พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมีวิธีการดังนี้
๒.๑ เตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย มีกิจกรรมดังนี้
๒.๑.๑ จัดทําเอกสารเงื่อนไขของแหล่งทุน เกณฑ์การประเมินโครงการวิจัย และ
แบบเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
๒.๑.๒ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย และแจ้ง
รายละเอียดของกําหนดการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาและพัฒนาให้เกิดความ
สมบูรณ์ พร้อมแนบรายละเอียดเพื่อประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
๒.๑.๓ แจ้งกําหนดเวลาการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยอีกครั้ง ก่อนมีการประชุม
พัฒนาข้อเสนอโครงการอย่างน้อย 2 สัปดาห์
๒.๑.๔ รวบรวมข้อเสนอโครงการแล้วจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาก่อนวัน
ประชุมพัฒนาอย่างน้อย 1 สัปดาห์
๒.๑.๕ ประสานและเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทีมวิจัยที่ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
๒.๒ ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
๒.๒.๑ ผู้เสนอโครงการวิจัยนําเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย
๒.๒.๒ วิพากษ์แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัยให้เกิดความชัดเจนตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และนําไปสู่การได้
คําตอบในการแก้ไขและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วม
๒.๒.๓ สรุปข้อพิจารณา ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และร่วมกัน
กําหนดวัน เวลา ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับปรุง
๒.๓ ประชุมสรุปผลการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (มีโครงการเสนอกี่โครงการ อยู่ใน
กรอบประเด็ น หรื อชุ ด โจทย์ วิ จั ย ใด ผลการประเมิ น ตามลํา ดับ ความสํ า คัญ และความชัด เจน
ข้อสังเกตในแต่ละโครงการ)
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ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย มีวิธีการดังนี้
๓.๑ เตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย (ปรับปรุง) มีกิจกรรมดังนี้ รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัย
(ปรับปรุง) แล้วจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา พร้อมแนบข้อสรุปผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงโครงการครั้งแรก และเกณฑ์การประเมินโครงการวิจัย
๓.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการวิจัยและให้
เป็นไปตามเงื่อนไขของแหล่งทุนพร้อมให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นสําหรับปรับปรุงพัฒนา (กรณีไม่
ผ่านจะดําเนินการปรับปรุงโดยจะย้อนกลับไปดําเนินการในขั้นตอนที่ ๒ พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
ข้อ ๒.๒ กรณีผ่านการตรวจสอบประเมินจะนําเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยต่อแหล่งทุนต่อไป )
ขั้นตอนที่ ๔ เสนอแหล่งทุนพิจารณาโครงการ โดยมีวิธีการดังนี้
๔.๑ ทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์กลั่นกรอง
ตามเงื่อนไขแหล่งทุนก่อนจัดส่งแหล่งทุน
๔.๒ จัดส่งข้อเสนอโครงการให้แหล่งทุนพิจารณา
ขั้นตอนที่ ๕ พิจารณาทุน โดยมีวิธีการดังนี้
๕.๑ ประสานข้อมูลขั้นตอนและผลการพิจารณาทุนจากแหล่งทุนและแจ้งให้ผู้เสนอโครงการวิจัย
ทราบ
๕.๒ กรณีที่ข้อเสนอโครงการไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาจากแหล่งทุน จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการให้เกิดความสมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตจาก
แหล่งทุน หรือทําการปรับปรุงพัฒนาเพื่อเสนอแหล่งทุนอื่น สําหรับกรณีที่ข้อเสนอโครงการผ่านการ
พิจารณาจากแหล่งทุน จะดําเนินการเพื่อพิจารณาทําสัญญาต่อไป
ขั้นตอนที่ ๖ จัดทําสัญญารับทุน (กรณีโครงการวิจัยผ่าน) โดยมีวิธีการดังนี้
๖.๑
ประสานผู้เสนอโครงการวิจัย เพื่อแจ้งผลการพิจารณาและดําเนินการจัดทําสัญญา
โครงการวิจัยตามขั้นตอนหรือเงื่อนไขของแหล่งทุน
๖.๒ ดําเนินการทําสัญญาร่วมกัน
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๑๔

ระบบการติดตามและสนับสนุนการวิจัย
ภาพที่ ๓ ระบบการติดตามและสนับสนุนการวิจัย
ประชุมวางแผนติดตามและสนับสนุน

ประชุมนําเสนอความก้าวหน้าผลการวิจัย

ประเมินตาม TOR

กรณีงานวิจัยท้องถิ่นให้ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ (ใน
กรณีที่งานวิจัยมีปัญหา/ไม่มีความก้าวหน้า)

กิจกรรมสนับสนุน/
พบหน่วยจัดการงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์

ไม่ผ่าน

ผ่าน
รายงานความก้าวหน้าผลการวิจัย

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

จากภาพจะเห็นว่าระบบติดตามและสนับสนุนการวิจัย มีรายละเอียดวิธีการดําเนินงานตาม
ขั้นตอนการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ (อาจดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเป็นแกนหลัก)
ขั้นตอนที่ ๑ ประชุมวางแผนติดตามสนับสนุน โดยมีวิธีการดังนี้
๑.๑ ประสานทีมวิจัย ทีมสนับสนุนโครงการเพื่อเข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานและร่วมกันวางแผนการติดตามสนับสนุน
๑.๒ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมนักวิจัยทุกโครงการและร่วมกันกําหนด / ออกแบบรูปแบบการ
ติดตามสนับสนุนให้เหมาะสมกับสถานภาพโครงการวิจัย ซึ่งมีวิธีดังนี้
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๑๕

๑.๒.๑ ปฐมนิเทศนักวิจัยเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บหลักฐานการ
ใช้งบประมาณและการทําบัญชีโครงการ การดําเนินงานในพื้นที่ การจัดทํารายงานวิจัยตาม
TOR และการทํากิจกรรมหลักร่วมกัน เช่น การนําเสนอความก้าวหน้า การส่งรายงาน
ความก้ า วหน้ า การส่ งรายงานวิจั ย ฉบั บสมบู ร ณ์ การนํา เสนอผลการศึ ก ษา และการจั ด
กิจกรรมเสริมนักวิจัย
๑.๒.๒ ร่วมกันกําหนด / ออกแบบรูปแบบการติดตามสนับสนุนให้เหมาะสมกับ
สถานภาพของโครงการวิจัย โดยมีแนวทาง ได้แก่ กําหนดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตาม
ความต้องการของนักวิจัย ติดตามกระบวนการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงของนักวิจัยเพื่อ
หาต้นแบบที่ดีให้เป็นกรณีตัวอย่างที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๑.๒.๓ จัดทํารายละเอียดแผนการดําเนินการเยี่ยมติดตามและเตรียมเครื่องมือ
เพื่อรวบรวมข้อมูลระหว่างกาติดตาม
๑.๒.๔ จัดทําแผนปฏิบัติการติดตามสนับสนุนที่เป็นภาพรวมโดยเชื่อมโยง
แผนปฏิบัติการจากทุกโครงการวิจัย
ขั้นตอนที่ ๒ ประชุมนําเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย โดยมีวิธีการดังนี้
๒.๑ เตรียมความพร้อมก่อนการประชุมนําเสนอความก้าวหน้า
๒.๑.๑ ประชุมวางแผนการดําเนินงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อจัด
ประชุมก่อนเสนอรายงานวิจัยอย่างน้อย ๒ เดือน เช่นกําหนดการประชุม กลุ่มคนที่เข้าร่วม
เอกสารประกอบการประชุม สถานที่ประชุมเป็นต้น
๒.๑.๒ จัดทําแบบสรุปผลการดําเนินงาน โดยกําหนดจากตัวชี้วัดของโครงการ
เพื่อให้นักวิจัยเขียนนําเสนอแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและจัดทําเป็นเอกสารประกอบการประชุม
๒.๑.๓ ทําหนังสือเชิญนักวิจัยและคณะนําเสนอความก้าวหน้า โดยแจ้ง
วัตถุประสงค์ของการประชุม กลุ่มคนที่เข้าร่วม กําหนดการประชุม เพื่อให้นักวิจัยเตรียม
ความพร้อมสําหรับการนําเสนอ โดยแนบแบบสรุปผลการดําเนินการ เพื่อให้นักวิจัยเตรียม
ข้อมูลก่อนการประชุมรายงานผลความก้าวหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน
๒.๑.๔ นักวิจัยส่งรายงานสรุปผลการดําเนินงาน เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
ให้ ข้ อ เสนอแนะ และจั ด ทํ า เอกสารประกอบการประชุ ม ก่ อ นการประชุ ม รายงานผล
ความก้าวหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์
๒.๑.๕ ทําหนังสือเชิญผู้เข้าประชุมพร้อมแจ้งกําหนดการโดยมีองค์ประกอบผู้
เข้าประชุมที่สําคัญ คือ ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ผู้สนใจ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง ก่อน
การประชุมนําเสนอความก้าวหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์
๒.๑.๖ รวบรวมรายงานสรุปผลความก้าวหน้าโครงการวิจัยทุกโครงการที่จะ
นําเสนอทั้งหมด เพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
๒.๑.๗ จัดส่งรายงานสรุปผลความก้าวหน้าให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาก่อนการ
ประชุมอย่างน้อย ๑ เดือน
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๑๖

๒.๒ ประชุมนําเสนอความก้าวหน้า ซึ่งมีกิจกรรมหลักดังนี้
๒.๒.๑ ผู้วิจัยนําเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
๒.๒.๒ วิพากษ์แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
ให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์เป็นไปตามตัวชี้วัด โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วม
๒.๒.๓ สรุปข้อพิจารณา ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
๒.๓ ประชุมสรุปผลการประชุมนําเสนอความก้าวหน้า (มีโครงการนําเสนอกี่โครงการ เป็นไปตาม
ตัวชี้วัดของโครงการหรือไม่อย่างไร ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและที่ประชุมเป็นอย่างไร)
ขั้นตอนที่ ๓ เยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานจริง (ในกรณีที่งานวิจัยมีปัญหา หรือ ไม่มี
ความก้าวหน้า) โดยมีวิธีการดังนี้
๓.๑ ประสานทีมวิจัยและผู้เกี่ยวข้องก่อนเยี่ยมติดตามโครงการ เพื่อยืนยันการดําเนินงานตามแผน
ที่กําหนดหรือมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
๓.๒ ใช้ผลจากการเยี่ยมติดตาม เสนอแนะนักวิจัย กรณีมีปัญหาไม่มาก ให้ดําเนินงานต่อ กรณีมี
ปัญหามากให้ติดต่อหน่วยจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหา
ขั้นตอนที่ ๔ ประเมินความสมบูรณ์ของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตาม TOR โดยมีวิธีการดังนี้
๔.๑ ทําหนังสือแจ้งกําหนดการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ ก่อนการ
พิจารณาอย่างน้อย ๑๕ วัน
๔.๒
สมบูรณ์

นักวิจัยส่งรายงานวิจัยให้หน่วยจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อตรวจสอบความ

๔.๓ แจ้งให้นักวิจัยดําเนินการปรับปรุงแก้ไขรายงานให้เกิดความสมบูรณ์ภายใน ๑ สัปดาห์ นับ
จากวันที่ได้รับหนังสือ
๔.๔ นักวิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว เพื่อตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ครั้งสุดท้ายก่อนส่งให้แหล่งทุนพิจารณา
ขั้นตอนที่ ๕ รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อแหล่งทุน โดยมีวิธีการดังนี้
๕.๑ รายงานวิจัยที่มีความสมบูรณ์ให้แหล่งทุนพิจารณาตามกําหนดเวลาในสัญญา
๕.๒ ทําหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากแหล่งทุนให้นักวิจัยทราบและดําเนินการปรับปรุง
(กรณีมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง)
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๑๗

ระบบเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
ประชุมวางแผนดําเนินการ

วิเคราะห์รูปแบบการใช้ประโยชน์

จัดกิจกรรมเผยแพร่และติดตามผล
- ประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัย
- วารสารในประเทศ
- วารสารต่างประเทศ

ไม่ใช่
ติดต่อโดยตรง
หรือไม่

ใช่
ขยายผล

ไมใช

จัดกิจกรรมใช้ประโยชน์
ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
สังเคราะห์
องค์ความรู้

จัดการความรู้และบันทึกผล
ใช้ประโยชน์เชิง
นโยบาย

ภาพที่ ๔ ระบบการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
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๑๘

ระบบการเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ยสู่ ก ารใช้ป ระโยชน์ มี ร ายละเอีย ดวิ ธีดํ า เนิน งานตามขั้ น ตอนการ
ดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนดังนี้ดังนี้ (อาจดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็น
แกนหลัก)
ขั้นตอนที่ ๑ ประชุมวางแผนดําเนินการ โดยมีวิธีการดังนี้
๑.๑ ประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง ทําหนังสือเชิญผู้เข้าประชุม ได้แก่นักวิจัย นักวิชาการ คณะกรรมการ
ดําเนินงาน แกนนํากลุ่มผู้ใช้ประโยชน์
๑.๒ ประชุมวางแผนการดําเนินงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์รูปแบบการใช้ประโยชน์ โดยมีวิธีการดังนี้
๒.๑ ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ผู้ใช้ประโยชน์โดยตรงจากการวิจัย ฝ่ายที่มีส่วน
ส่งเสริมสนับสนุน ฝ่ายนักวิชาการ ผู้บริหารระดับนโยบาย และผู้สนใจ
๒.๒ ประชุมร่วมกันวิเคราะห์รูปแบบการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามประเภทของงานวิจัย
และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ เช่น การใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การตัดสินใจเชิงนโยบาย การ
พัฒนาธุรกิจ เป็นต้น
ขั้นตอนที่ ๓ พิจารณารูปแบบการใช้ประโยชน์ โดยมีวิธีการดังนี้
๓.๑ กรณีไม่ใช่การติดต่อโดยตรง จัดแยกไปพิจารณารูปแบบการเผยแพร่ ซึ่งอาจเป็นการ
เผยแพร่โดยวารสารหรือจัดประชุมวิชาการ
๓.๒ กรณีติดต่อโดยตรงกับผู้ใช้ประโยชน์ จัดเข้ากลุ่มกิจกรรมเฉพาะที่สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ ๔ การจัดกิจกรรมใช้ประโยชน์โดยตรง ตามกลุ่มเป้าหมาย โดยมีวิธีการดังนี้
๔.๑ ประชุมวางแผนปฏิบัติงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักวิจัย คณะกรรมการดําเนินงาน
และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย
๔.๒ ปฏิบัติการสู่การใช้ประโยชน์โดยตรงตามแผนที่กําหนดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
๔.๑.๑ ส่งผลวิจัยตรงกับผู้ใช้และติดตามผล
๔.๑.๒ จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรก่อนการส่งผลต่อผู้ใช้
๔.๑.๓ สังเคราะห์องค์ความรู้ก่อนการนําไปใช้
๔.๑.๔ จัดโครงการขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ ๕ จัดการความรู้ บันทึกผลเพื่อนําไปใช้ โดยมีวิธีการดังนี้
๕.๑ ประชุมคณะผู้ดําเนินการเสนอผลการประเมินการจัดประชุมเพื่อนําผลไปใช้ปรับปรุง
๕.๒ จัดการความรู้โดยใช้เทคนิค AAR เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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บทที่ ๓
การบริหารจัดการงานวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การบริหารจัดการงานวิจัย
การบริหารจัดการงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเริ่มด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และการบริการวิชาการที่ทํางานร่วมกันได้และให้เวลาในการ
ทํางานร่วมกันทุกครั้งที่ต้องการ จากนั้นพิจารณาจัดทํายุทธศาสตร์และสร้างกรอบงานวิจัย พร้อมกับ
พั ฒ นานั ก วิ จั ย ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจในการพั ฒ นาโจทย์ วิ จั ย และเขี ย นโครงร่ า งงานวิ จั ย โดยเชิ ญ
ผู้เชี่ ยวชาญมาให้ความรู้ เช่ น จากสํ านักงานกองทุ น สนับสนุนงานวิจัย (สกว.)
สํานั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากนั้นติดตามเพื่อให้เกิดโครงร่างงานวิจัยที่สามารถส่งขอทุนได้
โดยการทํา KM กลุ่มย่อยและติดตามแบบตัวต่อตัว สําหรับผู้ที่ยังไม่เคยทําวิจัยอาจจะช่วยโดยส่งเข้า
ร่วมอบรมในหน่วยงานต่างๆ และแนะนําให้ทําวิจัยเป็นคู่ หรือเป็นผู้ร่วมวิจัย ส่วนกลุ่มนักวิจัยที่มี
ความสามารถเขียนโครงร่างงานวิจัยได้แล้ว จะมีการแจ้งข่าวความคืบหน้าและระยะเวลาในการส่ง
ข้อเสนอโครงการเป็นระยะๆโดยใช้เอกสารส่งไปยังนักวิจัยทุกคนและติดต่อตัวต่อตัวสามารถสรุป
ขั้นตอนได้ดังนี้
การบริหารจัดการได้ทําทั้ง ๒ ด้านพร้อมกันดังนี้
๑. บริหารจัดการคณะกรรมการ
๑.๑ มีเวลาทํางานร่วมกัน
๑.๒ มีการวางแผนงานร่วมกัน
๒. พัฒนานักวิจัย
๒.๑ จัดประชุมปฏิบัติการหาโจทย์และพัฒนาโจทย์
๒.๒ ติดตามพูดคุยตัวต่อตัว (KM ความสําเร็จ)
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๒๐

ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
ประชุมปรึกษาหารือการดําเนินงานบริหารจัดการงานวิจัย
จัดทํายุทธศาสตร์และสร้างกรอบงานวิจัย
ประชุมปรึกษาหารือเรื่องโจทย์วิจัยและการพัฒนาโจทย์ (จัดหาโจทย์วิจัยร่วมกับภาคี
พื้นที่โดยเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยและลงพื้นที่เป้าหมาย)
ประชุมอบรมปฏิบัติการและพัฒนาโจทย์วิจัย
(สกว. วช. สวทช. ภาคเหนือ สกอ.เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง และ กระทรวงวิทยาศาสตร์)
นักวิจัยเขียนและพัฒนาโครงร่างงานวิจัย
ไม่ผ่าน

ส่งข้อเสนอโครงการมายังหน่วยบริหารจัดการ
ประเมินผลโครงการ
ผ่าน
ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

ภาพที่ ๕ แผนภูมิการดําเนินการบริหารจัดการงานวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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๒๑

ปฏิทินการดําเนินงานของหน่วยจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปี ๒๕๕๓
ลําดับที่
๑
๒
๓

วัน/เดือน/ปี
เม.ย.-พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.

๔

ก.ค.

๕
๖

ส.ค.
ก.ย.

๗

ต.ค.

๘

1-5 พ.ย.

๙
๑๐

5-10 พ.ย.
15 พ.ย.

๑๑
๑๒
๑๓

ธ.ค. -ส.ค.
ส.ค. - ก.ย.
ก.ค. - ก.ย.

กิจกรรม
ประชุมปรึกษาหารือเรื่องโจทย์วิจัยและการพัฒนาโจทย์วิจัย
ประชุมการเขียนโครงร่างงานวิจัยเบื้องต้น
-ส่งโครงการเสนอทุนวิจัย เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์ (นวัตกรรม)
และทุน สกว.
-เผยแพร่งานวิจัย...
อบรมปฏิบัติการ เช่น เทคนิคการวิจัย สําหรับงานวิจัยที่ได้ทุน
วิจัยวช. ปี ๒๕๕....และเขียนโครงร่างเสนอทุน
กระทรวงวิทยาศาสตร์(นวัตกรรม)
เผยแพร่งานวิจัย...
-ประชุมพัฒนาการเขียนโครงร่างการวิจัย ครั้งที่ 1 เพื่อขอทุน
-เผยแพร่งานวิจัย…
ประชุมพัฒนาการเขียนโครงร่างการวิจัย ครั้งที่ 2 เพื่อขอทุน และ
ส่งข้อเสนอโครงการ
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมายังหน่วยจัดการงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เพื่อประเมินโครงการ
นักวิจัยปรับปรุงข้อเสนอโครงการ
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปขอทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ เช่น สกอ.
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง วช. และสกว.ภาคเหนือตอนบน
ดําเนินการวิจัย
เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
เผยแพร่งานวิจัย

แผนกิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จและผู้รบั ผิดชอบของหน่วยจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
กิจกรรม

ช่วงเวลา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

๑. ลงพื้นที่หาปัญหา
วิจัย

เม.ย.

ได้ปัญหาจากพื้นที่

๒.จัดทําแผนและ
กรอบงานวิจัย
ประจําปี
๓. ปรึกษาหารือเรื่อง
โจทย์วิจัย

พ.ค.

กรอบกรอบงานวิจัย

มิ.ย.

ประเด็นโจทย์วิจัย

๔.การพัฒนาโจทย์
วิจัยและพัฒนา
นักวิจัยโดยจัดการ
อบรม

ก.ค.

ได้โจทย์ตามความต้องการ
และนักวิจัยมีการพัฒนา
ตัวเอง

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่

คณะกรรมการ
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
คณะกรรมการ
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
คณะกรรมการ
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
คณะกรรมการ
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
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๒๒

กิจกรรม

ช่วงเวลา

๕. ประชุมชี้แจง
พัฒนาการเขียน
โครงการ วิจัย
๖. ประเมินข้อ
เสนอโครงการวิจัย

ก .ย.

๗. ส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนภายนอก

ต.ค.-พ.ย.

๘. ดําเนินการวิจัย

ธ.ค. -ส.ค.

๙. ติดตามผล/
ประสานงานผู้วิจยั
กับแหล่งทุน
๑๐. จัดทํารายงาน/
สรุปผลการขอทุน
วิจัยภายใน/ภายนอก
๑๑.เผยแพร่งานเช่น
จัดเสนองานวิจัย ส่ง
ตีพิมพ์งานวิจัย

ต.ค.

ธ.ค. -ส.ค.
ส.ค. - ก.ย.
ก.ค. - ก.ย.

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่

จํานวนผู้เข้าประชุมและได้ คณะกรรมการ
โจทย์วิจัย
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
โครงการวิจัยที่ผ่านการ
คณะกรรมการ
ประเมิน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
จํานวนข้อเสนอโครงการ คณะกรรมการ
งานวิจัยหรืองาน
ที่ส่งขอทุน สกอ. เครือสร้างสรรค์
ข่ายภาคเหนือ สวทช.
ภาคเหนือ และวช.
ดําเนินการตามโครงการที่ ผู้วิจัย
ได้ทุน
จํานวนข้อเสนอ
โครงการ วิจัยที่ได้รับทุน หน่วยจัดการ
งานวิจัยหรืองาน
วิจัย
สร้างสรรค์
จํานวนรายงานโครงการ
ผู้วิจัย
วิจัยที่ได้รับทุนวิจัย

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

จํานวนงานวิจัยที่ได้
เผยแพร่

หน่วยงานที่ให้ทุน

ผู้วิจัย

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
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บทที่ ๔
แหล่งทุนและขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย
แหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยมี ๒ แหล่งได้แก่
๑.หน่วยงานภายใน เช่น
๑.๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๑.๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๒. หน่วยงานภายนอก เช่น
๒.๑ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
๒.๒ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
๒.๓ สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี(สวทช.)
๒.๔ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ(สสส.)
๒.๕ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม(สคส.)
๒.๖ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ(สวช.)
๒.๗ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเยาวชนแห่งชาติ(สยช.)
๒.๘ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยแบ่งเป็น ๓ ประเภทได้แก่
๑. งบประมาณแผ่นดิน
๒. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย
๓. งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
ขั้นตอนการขอรับทุนภายในมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ ๑ การประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางหรือคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะจัดทําบันทึกข้อความถึงคณะทุกคณะเพื่อแจ้งให้บุคลากรภายในคณะ
ทราบถึงประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและข้อกําหนดการให้ทุน อีกทั้งทางสถาบันวิจัยและพัฒนายัง
ประกาศทาง Website ของสถาบันวิจัยและพัฒนา คือ www.rsc.lpru.ac.th หรือติดตามได้จากข่าว
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หรือ สถาบันวิจัยและพัฒนาและในลักษณะเดียวกัน คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะแจ้งให้บุคลากรภายในคณะทราบถึงประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและ
ข้อกําหนดการให้ทุน อีกทั้งทาง Website ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือ www.science.lpru.ac.th
ขั้นตอนที่ ๒ เขียนโครงร่างงานวิจัยเสนอขอรับทุน
บุ ค ลากรภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ ลํา ปางที่ ส นใจทํา วิจั ย สามารถดู ร ายละเอี ย ดพร้ อมจั ด ทํ า
ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ วจวท.๑ ส่งผ่านคณะหรือหน่วยงานที่ท่านสังกัดเพื่อให้ทางคณะหรือ
หน่วยงานพิจารณา และอาจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
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๒๔

ขั้นตอนที่ ๓ เสนอหน่วยจัดการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์พิจารณา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัย ให้หน่วยจัดการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ซึ่งมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและตัดสินข้อเสนอโครงการ
ขั้นตอนที่ ๔ แก้ไขปรับปรุง และประกาศรายชื่อผู้ได้รบั ทุนอุดหนุนการวิจัย
หน่วยจัดการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์แจ้งแก่นักวิจัยเพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยตาม
คําแนะนําของหน่วยจัดการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และจัดทําประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
อย่างเป็นทางการ
ขั้นตอนที่ ๕ ปฐมนิเทศชี้แจงขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยภายหลังได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
หน่ วยจัดการวิจั ยหรืองานสร้างสรรค์จัดปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงขั้ นตอนการดํ าเนินงานวิจัย ให้ แ ก่
นักวิจัย
ขั้นตอนที่ ๖ จัดทําสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยและแผนปฏิบัติงานวิจัยเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
เบิกจ่าย
หน่วยจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนักวิจัยร่วมทําสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยและ
แผนงบประมาณเพื่อขออนุมัติงบประมาณเบิกจ่ายกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง ตามแบบ วจวท.
๒ และแผนงบประมาณเพื่อขออนุมัติงบประมาณเบิกจ่ายตามแบบ วจวท.๓
ขั้นตอนที่ ๗ ดําเนินการทําวิจัยตามแผนงานที่ได้ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการวิจัย
มีรายละเอียดดังนี้
๗.๑ นักวิจัยส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการวิจัย งวดที่ ๑ สําเนาเลขที่บัญชี
โดยระบุชื่อบัญชีตามโครงการวิจัยและแผนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติสง่ แก่หน่วย
จัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
๗.๒ นักวิจัยจัดทํารายงานการเงิน ตามแบบ วจวท. ๔ ประจํางวดที่ ๑ พร้อมส่งรายงาน
ความก้าวหน้า ตามแบบ วจวท. ๕
๗.๓ หน่วยจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์พิจารณารายงานความก้าวหน้าและจัดทําหนังสือ
ยืนยันให้มีการดําเนินงานวิจัยต่อ
๗.๔ นักวิจัยส่งหลักฐานเช่นเดียวกับข้อ ๗.๑ เพื่อขอเบิกงบประมาณสนับสนุนการวิจัยงวดที่ ๒
๗.๕ เมื่อเสร็จสิ้นการวิจัย นักวิจัยต้องจัดทํารายงานการเงินตามแบบ วจวท. ๔ รายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์ตามแบบว จวท. ๖ และนําเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ตามแบบ วจวท.
๗ พร้อมซีดีรอม ตามที่ระบุในสัญญารับทุน
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๒๕

ขั้นตอนการขอรับทุนภายนอกมหาวิทยาลัย (อาจดําเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาหรือร่วมกันกับ
หน่วยจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหรือหน่วยจัดการงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์)
ขั้นตอนที่ ๑ การแจ้งให้ทราบการให้ทนุ อุดหนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก
เมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก ดําเนินการประกาศแจ้งไปยังคณะ
และหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย ซึ่งนักวิจัยสามารถรับทราบข้อมูลทาง Website ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเชื่อมต่อกับ Website ของหน่วยงานต่างๆได้
ขั้นตอนที่ ๒ เขียนโครงร่างงานวิจัยเสนอขอรับทุน
บุคลากรที่สนใจในการทําวิจัยเขียนโครงร่างงานวิจัยตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยของแหล่ง
ทุนต่าง ๆ ซึ่งสามารถดูได้จาก Website ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่นักวิจัยสนใจ
ขั้นตอนที่ ๓ เสนอสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมโครงการวิจัยที่ท่านได้ส่งมาเพื่อส่งไปยังแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
นั้น ๆ
ขั้นตอนที่ ๔ แก้ไขปรับปรุง
เมื่อมีการชี้แจงให้นักวิจัยแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทางสถาบันวิจัยและ
พัฒนาจะได้แจ้งแก่นักวิจัยทราบเพื่อดําเนินการแก้ไขและจัดส่งไปยังแหล่งทุนอีกครั้งหนึ่ง
ขั้นตอนที่ ๕ อนุมัติทําสัญญา
โครงร่างงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากแหล่งทุนภายนอ ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา
จากแหล่งทุนภายนอก บางแหล่งทุนจะส่งมาให้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ติดต่อประสานงานกับนักวิจัย
เพื่อทําสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย ซึ่งทางแหล่งทุนจะทําสัญญาหลักกับมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีเป็นผู้ลง
นามรับทุน ส่วนนักวิจัยจะเป็นหัวหน้าโครงการจะต้องมาทําสัญญากับอธิการบดี (มหาวิทยาลัย) อีกชั้นหนึ่ง
หรือบางหน่วยงานถ้าโครงร่างงานวิจัยผ่านการพิจารณาและอนุมัติผ่านแล้วก็จะแจ้งประสานไปยังนักวิจัย
โดยตรง เพื่อทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
หมายเหตุ

U

(๑) การดําเนินงานวิจัยจะเป็นไปตามระเบียบของแหล่งทุนนั้น ๆ ยกเว้นในกรณีแหล่งทุน
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลให้ดําเนินการตามขั้นตอนการรับทุนอุดหนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางทุกประการ
(๒) ในกรณีที่นกั วิจัยมีความประสงค์จะจัดทําสัญญายืมเงินกับทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฎลําปางนั้น ต้องดําเนินการตามขั้นตอนการจัดทําแผนอนุมัติงบประมาณเบิกจ่าย
เช่นเดียวกับการรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางทุกประการ
(๓) ในกรณีนักวิจัยมีความประสงค์เบิกทุนอุดหนุนการวิจัยตามงวดงบประมาณของแหล่งทุนนั้น
ๆ ให้ดําเนินการเปิดบัญชี โดยระบุ “ชื่อโครงการวิจัย ปีงบประมาณ” เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี
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๒๖

ตามงบประมาณประจํางวดนั้น ๆ โดยต้องดําเนินการจัดทํารายงานการเงิน และส่งรายงาน
ความก้าวหน้า ให้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เมื่อครบกําหนด
สัญญา ๖ เดือน พร้อมรายงานการวิจัยที่สมบูรณ์หลังเสร็จสิ้นโครงการ
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๒๗

ภาพที่ ๖ สรุปขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ งบประมาณ
ขั้นตอน
๑.การเสนอของบประมาณ

๒.การจัดสรร/ประกาศทุน
โครงการ

งบประมาณแผ่นดิน
๑.๑) อาจารย์ / นักวิจัย จัดทําโครงการ
เสนอไปยังคณะ/สถาบันเพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญและรวบรวมส่งไปยังส่วนเสริม
และพัฒนาวิจัย
๑.๒) สถาบันวิจัยและพัฒนาโดยคณะ
กรรมการฯ พิจารณา วิเคราะห์ จัดลําดับ
ความ สําคัญและสรุปภาพรวมส่ง วช. และ
ส่วนแผนงาน
๑.๓) ส่วนแผนงานส่งโครงการและ
งบประมาณไปยังสํานักงบประมาณ
๑.๔ ) ส่วนแผนงาน แจ้งวงเงินที่ได้รับจาก
สํานักงบประมาณให้ส่วนฯวิจัย
๑.๕) สถาบันวิจัยและพัฒนาโดยคณะ
กรรมการฯ พิจารณาทบทวนและปรับ
งบประมาณ โครงการให้อยู่ภายในวงเงินที่
ได้รับ
๑.๖) สถาบันวิจัยและพัฒนาประสานคณะ/
สถาบันให้จัดทําแผนงบประมาณราย
โครงการ
๒.๑) สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําประกาศ
รายชื่อ โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
พร้อมแนบแผนงบประมาณราย โครงการ
๒.๒) สถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอ
อธิการบดีลงนามในประกาศฯหลังจากที่
พ.ร.บ.งบประมาณประกาศใช้ จากนั้นส่งให้
คณะ/สถาบัน

งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัย

งบประมาณจาก
แหล่งทุนภายนอก

๑.๑) สถาบันวิจัยและพัฒนา
เสนอของบประมาณวงเงินรวม

๑.๑) อาจารย์/นักวิจัย/คณะ/สถาบัน
จัดทําโครงการเสนอขอ
งบประมาณจากแหล่งทุน ภายนอก
๑.๒) เมื่อได้รับอนุมัติโครงการ
มหาวิทยาลัย/คณะ/สถาบันทํา
สัญญารับทุนกับแหล่งทุน
(กรณีที่คณะ/สถาบันจัดทํา
สัญญาเองต้องได้รับการ
มอบอํานาจจากอธิการบดี
ก่อน)

๒.๑) อาจารย์/นักวิจัย เสนอโครงการ
เพื่อของบประมาณไปยังสถาบันวิจัย
และพัฒนา
๒.๒) สถาบันวิจัยและพัฒนาโดยคณะ
กรรมการฯหรือหน่วยจัดการ ฯ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณและ
จัดทําประกาศโดยแนบแผน
งบประมาณรายโครงการ

๒.๑) คณะ/สถาบันจัดทําประกาศฯ
การบริหารการเงินฯทุนวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอกที่ผ่าน
การพิจารณาจากหน่วยจัดการ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
/ สถาบัน ส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา
๒.๒) สถาบันวิจัยและพัฒนาพิจารณา
ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนาม
๒.๓) สถาบันวิจัยและพัฒนาส่ง
ประกาศที่อธิการบดีลงนามแล้วให้
คณะ/สถาบัน
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๒๘

ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานงบประมาณแผ่นดิน
สํานักงบประมาณ

ส่วนแผนงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

จัดทําประกาศขอรับการสนับสนุน
ข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณ
แผ่นดินประจําปี

อาจารย์/นักวิจัย

จัดทําข้อเสนอโครงการ ตาม
แบบ ว-1ด. และ ว-1สค.

คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ หรือ หน่วยจัดการ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
พิจารณา วิเคราะห์ และจัดลําดับ
ความสําคัญหัวข้อเสนอโครงการ
พร้อมทั้งสรุปเป็นภาพรวม

รวบรวมข้อเสนอโครงการ และส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิของ วช. พิจารณา

พิจารณาและแจ้งงบประมาณที่
สามารถสนับสนุนได้

ส่งโครงการที่ผ่านการพิจารณาให้
สํานักงบประมาณ

แจ้งงบประมาณที่สามารถ
สนับสนุนได้จากสํานัก
งบประมาณ

ประกาศผลการพิจารณา และแจ้งผล
แก่อาจารย์/นักวิจัย

นักวิจัยปรับแก้ข้อเสนอ
โครงการตามผลการ
พิจารณาของ วช.

พิจารณาทบทวน และปรับ
งบประมาณของข้อเสนอ
โครงการให้อยู่ในวงเงินที่รับได้

ทําประกาศรายชื่อโครงการวิจัยที่
ได้รับการสนับสนุน และเสนอให้
อธิการบดีลงนามในประกาศ

คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ดําเนินงานตามขั้นตอนการทํา
สัญญาและแผนงานที่ตั้งไว้

แจ้งผลการพิจารณาให้อาจารย์/
นักวิจัยทราบ

บทที่ ๕
ระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอก
แผนภาพระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิดโอกาสให้นักวิจัยสามารถทําความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
ได้โดยสามารถทําเป็นข้อตกลงหรือความร่วมมือ มีขั้นตอนการดําเนินการดังต่อไปนี้
บุคลากรของคณะแสวงหาเครือข่าย

มีหนังสือเชิญเข้าร่วมเครือข่าย

ทําการติดต่อประสานงาน
ศึกษารายละเอียดข้อตกลง

ร่างเอกสารความร่วมมือ

ส่งร่างเอกสารข้อตกลงให้นิติกรของ
มหาวิทยาลัยตรวจสอบ

ไมผาน

ผ่าน
ส่งร่างเอกสารข้อตกลงให้องค์กร
ภายนอกร่วมตรวจสอบ

ไม่ผ่าน

ผ่าน
ทําสัญญาข้อตกลง

จัดทําคําสั่ง

ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของความร่วมมือ
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บทที่ ๖
ระบบกลไกส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
นักวิจัยสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยได้จากช่องทางดังต่อไปนี้
ช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ระบบ
กลไก
๑. การดําเนินการสนับสนุนการดําเนินการวิจัยใน ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยและงาน
คณะ
สร้างสรรค์ในคณะ
๒. จัดทําโครงการเพื่อการพัฒนานักวิจัยของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกปีการศึกษา
๒. การสนับสนุนการจัดทําวารสารวิชาการคณะ ๑. พิจารณางบประมาณสําหรับการจัดทํา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๒. แต่งตั้งกองบรรณาธิการดําเนินงานและคณะ
กรรมพิจารณาบทความทางวิชาการ
๓. เผยแพร่รายชื่อวารสารที่สามารถตีพิมพ์ได้
๑. จัดทําเอกสารรายชื่อวารสารที่เป็นที่ยอมรับ
๔. มีการยกย่องนักวิจัย
๑. ประกาศเชิดชูอาจารย์หรือบุคลากรที่มี
ผลงานวิจัยดีเด่น
๒. มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูสําหรับ
คณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์
๕. การเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการ
๑. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการ
เดินทางและการลงทะเบียนเพื่อการประชุม
วิชาการ
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๓๑

รายชื่อวารสารที่ได้รับการยอมรับจาก สกอ./สกว.
วารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ (List of
Approved International Journals) ของ สกอ. ประจําปี ๒๕๕๐ เป็นวารสารที่ สกอ. แนะนํา
ให้ใช้เพื่อลงตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก และ ผลงานของนักวิชาการ
๑. ScienceAsia : Journal of the Science Society of Thailand (Former Title :
Journal of the Science Society of Thailand)
๒. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Songklanakarin Journal of
Science and Technology)
๓. ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communication (ECTIEEC)
๔. Thai Journal of Agricultural Science
๕. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
๖. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
๗. จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
(Journal of the Medical Association of Thailand)
๘. Thai Forest Bulletin
๙. สารศิริราช (Siriraj Hospital Gazette)
๑๐. จุฬาลงกรณ์เวชสาร (Chulalongkorn Medical Journal)
๑๑. Asian Journal of Energy and Environment
๑๒. Journal of Environmental Research
วารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ
(List of Approved National Journals) ของ สกอ. ประจําปี ๒๕๕๐
เป็นวารสารที่ สกอ. แนะนําให้ใช้เพื่อลงตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และตีพิมพ์
เผยแพร่วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกสําหรับมหาวิทยาลัยที่มิได้เน้นการวิจัย (กลุ่มมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ เทคโนโลยีราชมงคล และกลุ่มมหาวิทยาลัยตั้งใหม่) รวมถึงผลงานของนักวิชาการด้วย
๑. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University (วารสารพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
๒. Chulalongkorn University Dental Journal (วารสารทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย)
๓. Thai Journal of Veterinary Medicine (เวชชสารสัตวแพทย์)
๔. Thai Journal of Nursing Research (วารสารวิจัยทางการพยาบาล)
๕. Ramathibodi Nursing Journal (รามาธิบดีพยาบาลสาร)
๖. Vajira Medical Journal (วชิรเวชสาร)
๗. The Thai Journal of Nursing Council (วารสารสภาการพยาบาล)
๘. KKU Research Journal (วารสารวิจัย มข.)
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๓๒

๙. Thai Journal of Hematology and Transfusion Medicine (วารสารโลหิตวิทยา และ
เวชศาสตร์บริการโลหิต)
๑๐. The Journal of the Royal Institute of Thailand (วารสารราชบัณฑิตยสถาน)
๑๑. Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)
๑๒. Ladkrabang Engineering Journal (วิศวสารลาดกระบัง)
๑๓. Journal of the Nephrology Society of Thailand (วารสารสมาคมโรคไตแห่ง
ประเทศไทย)
๑๔. ASEAN Journal on Science and Technology for Development
๑๕. Journal of the National Research Council of Thailand (วารสารสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
๑๖. Kasetsart Journal : Natural Science (วิทยาสารเกษตรศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์)
๑๗. KMUTT Research and Development Journal (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.)
๑๘. International Journal of the Engineering Institute of Thailand
๑๙. Suranaree Journal of Science & Technology (วารสารเทคโนโลยีสุรนารี)
๒๐. Thammasat International Journal of Science & Technology
๒๑. Research and Development Journal of the Engineering Institute of
Thailand (วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา)
๒๒. Internal Medicine Journal of Thailand (อายุรศาสตร์)
๒๓. วารสารพยาบาลศาสตร์
๒๔. วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕. วารสารโลหะ วัสดุ และแร่
๒๖. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
๒๗. วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
๒๘. ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร
๒๙. KMITL Science Journal
๓๐. วารสารพยาบาล
๓๑. Chiang Mai Journal of Science
๓๒. วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๓๓. วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓๔. วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
๓๕. วารสารพยาบาลทหารบก
๓๖. วารสารวิชาการเกษตร
๓๗. ศรีนครินทร์เวชสาร
๓๘. วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
๓๙. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
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๓๓

รายชื่อฐานข้อมูลสากลใดๆ ที่ได้รับการยอมรับ
๑. สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑.๑ PubMed
๑.๒ ScienceDirect
๑.๓ SciSearch
๑.๔ MEDLINE
๑.๕ BIOSIS
๑.๖ CA SEARCH
๑.๗ EiCOMPENDEX
๑.๘ INSPEC
๑.๙ AGRICOLA
๑.๑๐ AMED
๑.๑๑ Applied Science & Technology Abstract
๑.๑๒ Biological & Agricultural Index
๑.๑๓ British Nursing Index
๑.๑๔ CAB International
๑.๑๕ CINAHL with Fulltext
๑.๑๖ Computer Science Index
๑.๑๗ Computer & Applied Science Complete
๑.๑๘ Consumer Health Complete
๑.๑๙ Cambridge Scientific Abstract
๑.๒๐ Chemical Abstract Service
๑.๒๑ ASCI
๑.๒๒ Biological Abstracts
๑.๒๓ Bioscience Abstarcts
๑.๒๔ Biotechnology Abstracts
๑.๒๕ AGRIS
๑.๒๖ BIOBASE
๒. สาขาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
๒.๑ Social SciSearch
๒.๒ ERIC
๒.๓ PsycINFO
๒.๔ Sociological Abstracts
๒.๕ Arts & Humanities Search
๒.๖ Linguistics and Language Behavior Abstracts
๒.๗ Business Source Complete
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๓๔

๒.๘ Business Source Elite
๒.๙ Business Source Premier
๒.๑๐ EconLit
๒.๑๑ EconLit with Fulltext
๒.๑๒ Education Fulltext
๒.๑๓ Education Abstract
๒.๑๔ EBSCO Publishing
๒.๑๕ Education Research Complete
๒.๑๖ Education Administration Abstract
๓ วารสารที่ตพี ิมพ์ในประเทศไทยโดยบทความวิจัยนัน้ ต้องตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
๓.๑ Journal of Medical Association of Thailand
๓.๒ Thai Journal of Surgery
๓.๓ Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
๓.๔ Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
๓.๕ ScienceAsia
๓.๖ Thai Journal of Agricultural Science
๓.๗ Manusya
๓.๘ Journal of Population and Social Studies
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บทที่ ๗
การจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพย์สนิ ทางปัญญา ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิของ
งานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมให้แก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน
ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร
สิทธิบัตรคืออะไร
สิทธิบัตร คือ หนังสือสําคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์
การประดิษฐ์ คือ ผลงานสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี 2 ลักษณะ ดังนี้
๑. ผลิตภัณฑ์ : โครงสร้าง กลไก หรือส่วนที่ประกอบกันเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้ง
ส่วนผสมทางเคมี
๒. กรรมวิธี : วิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ
ผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะ ภายนอกของผลิตภัณฑ์ เช่น รูปร่าง ลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์
เอกสารที่ต้องใช้การยืน่ ขอสิทธิบัตร
๑. แบบพิมพ์คาํ ขอ (สป / สผ/ อสป / 001-ก)
๒. รายละเอียดการประดิษฐ์ หรือคําพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ แล้วแต่กรณี
๓. ข้อถือสิทธิ
๔. รูปเขียน (กรณียื่นขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ภาพถ่ายได้)
๕. บทสรุปการประดิษฐ์ (เฉพาะกรณียื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์)
๖. เอกสารประกอบคําขอ เช่น
• เอกสารหลักฐานการแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร
• หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์ หรือการออกแบบแล้วแต่กรณี
• หนังสือมอบอํานาจ
• เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับจุลชีพ (การประดิษฐ์เกี่ยวกับจุลชีพ)
• เอกสารการขอนับวันยื่นคําขอในต่างประเทศ เป็นวันยื่นคําขอในประเทศไทย
• ต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับจนถึงวันยื่น
ขอกรณีเป็นนิติบุคคล กรณียื่นหลายคําขอในวันเดียวกัน ใช้ต้นฉบับและสําเนาหนังสือ
รับรองโดยรับรองสําเนาถูกต้อง
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๓๖

ค่าธรรมเนียม
ยื่นคําขอรับสิทธิบัตร ๑,๐๐๐ บาท
แก้ไขเพิ่มเติม
๑๐๐ บาท
ประกาศโฆษณา
๕๐๐ บาท
ตรวจสอบการประดิษฐ์ ๕๐๐ บาท
ออกสิทธิบัตร
๑,๐๐๐ บาท
โดยสิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุ ๒๐ ปี นับแต่วันยื่นขอรับสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอายุ ๑๐ ปี นับแต่วันยื่นขอ
การชําระค่าธรรมเนียมรายปี
ผู้ทรงสิทธิบัตร ต้องชําระค่าธรรมเนียมรายปี ตั้งแต่ปีที่ ๕ เป็นต้นไปโดยให้ชําระภายใน ๖๐
วัน หลังจากสิน้ ปีที่ ๔
หากการออกสิทธิบัตรใช้ระยะเวลาเกินกว่า ๔ ปี ให้ชําระค่าธรรมเนียมรายปีภายใน ๖๐ วัน
นับแต่วันที่มีการออกสิทธิบัตรให้
หมายเหตุ สิ่งประดิษฐ์ หรือแบบผลิตภัณฑ์ที่จะนํามาขอรับสิทธิบัตร จะต้องไม่เคยเปิดเผยสาระสําคัญ
มาก่อนไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เว้นแต่เป็นการแสดงผลงานในที่หน่วยราชการจัดขึ้น หรือใน
งานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ แม้จะได้แต่ต้องมายื่นขอรับสิทธิบัตรภายใน 12 เดือน มิฉะนั้น ท่าน
อาจไม่มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร
สถานทีย่ ื่นคําขอ
• ส่วนบริหารงานจดทะเบียน สํานักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
โทร ๐-๒๕๔๗-๔๗๑๐ หรือ
• สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
การใช้ประโยชน์จากงานวิจยั และทรัพย์สนิ ทางปัญญาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบ่งออกเป็น ๓ แบบ คือ ได้แก่
๗.๑ การทําสัญญาวิจัย
o
สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย (Sponsored Research)
o
สัญญารับจ้างวิจัย (Commission Research)
o
สัญญาร่วมวิจัย (Collaborative Research)
o
สัญญาให้สารหรือวัสดุเพื่อการวิจัย (Research Materials Transfer)
o
สัญญาการให้คาํ ปรึกษา (Research Consultancies)
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๓๗

รายละเอียด
งานวิจัยที่ดําเนินการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกสัญญา
วิจัยซึ่งเป็นเสมือนข้อตกลงในประเด็นต่างๆ ในการดําเนินงานวิจัยระหว่างผู้ให้ทุนและผูท้ ําวิจัย
รูปแบบสัญญาวิจัยจึงเป็นไปตามลักษณะการดําเนินงานวิจัย ซึ่งประกอบด้วย
• สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย (Sponsored Research)
• สัญญารับจ้างวิจัย (Commission Research)
• สัญญาร่วมวิจัย (Collaborative Research)
• สัญญาให้สารหรือวัสดุเพื่อการวิจัย (Research Materials Transfer)
• สัญญาการให้คา
ํ ปรึกษา (Research Consultancies)
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะมีหน้าที่
• ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
• เจรจาต่อรองเงื่อนไขสัญญา
• หาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนางานวิจัย
• ร่างสัญญาร่วมวิจัย
๗.๒ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing)
รายละเอียด
การอนุญาตให้ใช้สิทธิคือการอนุญาตให้ผู้ขอใช้สิทธิได้ใช้สทิ ธิใดๆ เช่น ผลิต ใช้ ขาย มีไว้
เพื่อขาย เสนอขาย หรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร จากผู้อนุญาตให้ใช้สทิ ธิซึ่งเป็นเจ้าของสิทธินั้น โดย
ไม่มีการเปลี่ยนความเป็นเจ้าของโดยทั่วไป การอนุญาตให้ใช้สิทธิจะแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทหลักๆ
คือ
• ให้ใช้สท
ิ ธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Licensing)
• ให้ใช้สท
ิ ธิโดยไม่จํากัดแต่เพียงผู้เดียว (Non-Exclusive Licensing)
• ให้ใช้สท
ิ ธิแต่เพียงผู้เดียวแต่ไม่จํากัดเจ้าของสิทธิ (Sole Licensing)
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะมีหน้าที่
• ประเมินมูลค่าเทคโนโลยี
• ศึกษาและวิเคราะห์การตลาดของทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
• ประสานงานและเจรจาต่อรองกับภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม
• ร่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สท
ิ ธิ
• ติดตามการอนุญาตให้ใช้สท
ิ ธิ
๗.๓ การจัดตั้งบริษัท (Spin-off/Start-Up Companies)
โดยมหาวิทยาลัย จะพิจารณาเลือกรูปแบบที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อมหาวิทยาลัย
และผู้ประดิษฐ์/นักวิจัย
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๓๘

รายละเอียด
สําหรับผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการจัดตั้งบริษัทจะถูกนําเข้าสู่การบ่มเพาะธุรกิจ
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารงานวิจัยของคณะมีหน้าที่
• ให้คําปรึกษาทางด้านธุรกิจ
• เขียนแผนธุรกิจ
• พัฒนาธุรกิจ
• พิจารณา/ประเมินแผนธุรกิจ
• ติดต่อแหล่งเงินทุน
• ช่วยเหลือในการจดทะเบียนบริษัท
• ร่างสัญญาที่เกีย
่ วข้อง
• ประสานงานเพื่อช่วยเหลือด้านการตลาด
• จัดเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่และสิ่งจําเป็นในการประกอบธุรกิจ
เบื้องต้น
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บทที่ ๘
การวิจัยในชัน้ เรียนและการบูรณาการ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ประวัติความเป็นมา
แก่นของการปฏิบัติการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ เปลี่ยนวิ ธีคิ ดเรื่องการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เพื่ อพัฒนาผู้ใ ห้ เรี ยนให้เป็ นคนที่มี
ลักษณะเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข การปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดหลักพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเฉพาะหมวด ๔ แนวการจัดการศึกษาซึ่งมีทั้งหมด ๙ มาตรา รายละเอียด
ดังแสดงในแผนภาพ

เมื่อพิจารณาจากแนวการจัดการศึกษาในหมวด ๔ ดังกล่าวข้างต้น ครูมืออาชีพคือ ครูที่มี
สมรรถนะ ๕ ประการ คือเป็น
1) นักพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่นและระดับสถานศึกษา
2) นักหารสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
3) นักการใช้นวัตกรรมการศึกษารวมทั้งคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
4) นักวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
5) นักวิจัยรวมทั้งนักวิจัยในชั้นเรียน
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๔๐

กระบวนการดําเนินงานของครูมืออาชีพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ควรเป็นไปตามแผนภาพดังนี้

ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(action research) คือ การวิจัยมีเป้าหมาย
เพื่อนําผลไปใช้ปฏิบัติงานจริงด้วย เพราะเป็นการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนโยมีครูเป็นผู้ทําวิจัย จึง
เรียกว่า การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research: CAR) หรือเรียกสั้นๆว่า วิจัย
ในชั้นเรียน(Classroom Research: CR) การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยเพื่อนําผลไปพัฒนาและถ้า
พบข้อบกพร่องก็ทําการวิจัยและนําผลไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็นการวิจัยและ
พัฒนา(research & development) การวิจัยในชั้นเรียนคือการใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ค้นคว้าเพื่อ
สร้างความรู้ใหม่ทางการศึกษาและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ทางการศึกษา ความรู้ใหม่ทางการศึกษา เช่น
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๔๑

วิธีการสอน เทคนิคการสอน รูปแบบการสอนใหม่ หลักการสอนใหม่ ทฤษฎีการศึกษาใหม่ ส่วน
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ทางการศึกษา คือ สื่อการเรียนการสอน เช่น ชุดการเรียน แบบฝึก แบบฝึกหัด
โปรแกรมการเรียน ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผ่านการตรวจสอบอย่างมีระบบ
ผลการวิจัยในชั้นเรียนมีประโยชน์คือ ใช้ผลการค้นพบเป็นแนวทางนําไปจัดการเรียนการสอน เพื่อ
พัฒนานักเรียนให้เกิดความรู้ตามเป้าหมาย อีกทั้งเป็นการพัฒนาตนเอง คือการเป็นผู้สร้างความรู้เป็น
หรือกล่าวว่าครูเป็นนักวิจัยและพัฒนา ทําให้เป็นผู้ก้าวหน้าในวิชาชีพครู เพราะการค้นพบความรู้ใหม่
จะทําให้ได้ผลงานทางการศึกษาตามมาอีกมากมาย เช่น ตําราที่ได้จากการวิจัย ดังนั้นกิจกรรมการ
วิจัยในชั้นเรียนจึงต้องควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนอันมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอน และพัฒนาการเรียนการสอน ครูมืออาชีพควรมีทักษะการสอนให้ผู้เรียนสร้างความรู้เอง
ขณะเดียวกันครูก็สร้างความรู้ทางการศึกษาเองเช่นกัน
ความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน เกิดจากแนวคิดพื้นฐานคือ การบูรณนาการวิธีการปฏิบัติงานกับการพัฒนาองค์
ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติ โดยมีความสําคัญดังนี้
1) เป็นการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงวิธรการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนด้วยการวิจัย
2) เป็นการพัฒนาวิชาชีพครู
3) เป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู ด้วยการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติ
4) เป็นการส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าของการวิจัยทางการศึกษา
เป้าหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียนมีเป้าหมายที่สําคัญคือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้เกิดผลดีที่สุดด้วย
ตัวครูเอง
ข้อกําจัดของการวิจัยในชั้นเรียน
1) การวิจัยในชั้นเรียนนั้นไม่ควรทําวิจัยคนเดียว แต่ควรแสวงหาความร่วมมือจากคณะครูใน
สถานศึกษา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน หรือเป็นการวิจัยทั้ง
โรงเรียน
2) การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัยปฏิบัติการเพื่อนําผลไปใช้ ดังนั้นจึงต้องทําวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องหรือสม่ําเสมอ คือเป็นกระบวนการที่ควรทําอย่างไม่สิ้นสุดเพราะเป็นการพัฒนา
ผู้เรียน อีกทั้งพัฒนาตัวครูเองไปตลอด
3) การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการศึกษากลุ่มเป้าหมาย ผู้เรียนควรรับผิดชอบในสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษานั้น จึงไม่สามารถสรุปอ้างอิงไปยังประชากรเป้าหมายอื่น แต่อย่างไรก็
ตามครูนักวิจัยก็มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นความรู้ที่สามารถสรุปอ้างอิงได้ต่อไป
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กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
กระบวนการที่ใช้ในการวิจัยในชั้นเรียน คือ วิธีการทางวิทยาศาสตร์(scientific method) ซึ่งเป็น
วิธีการที่มีระบบ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ศึกษาปัญหา รวบรวมปัญหา
วิเคราะห์ปัญหา
เขียนโครงการวิจัย
ศึกษาหาความรู้
ทดลองแก้ปัญหา
วิเคราะห์ผล
เขียนรายงานผล
นําไปใช้
เผยแพร่

แต่ละขั้นตอนสรุปได้ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาปัญหา คือ การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. รวบรวมปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. จัดอันดับความสําคัญของปัญหา
3. เลือกปัญหาที่มีความสําคัญเพียงปัญหาเดียวนํามาตั้งหัวข้อในการวิจัย โดยพิจารณาตาม
แนวทางดังนี้
3.1 เป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครทํามาก่อน เมื่อศึกษาแล้วจะได้ความรู้ใหม่
3.2 เป็นปัญหาที่ครูผู้วิจัยมีความสนใจอย่างจริงจัง เหมาะกับความสามารถของผู้วิจัย
เป็นเรื่องที่ตนเองมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เพียงพอในเรื่องนั้น
3.3 เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ นําไปใช้แก้ปัญหาในเรื่องการเรียนการสอน
หรือพัฒนาการสอนของตนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
3.4 เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการจะแก้ไข
ขั้นที่ 2 การออกแบบการวิจัย คือ การวางรูปแบบการวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งคําตอบจากที่ได้ตัวปัญหา
ไว้จากการวิจัย แบบการวิจัยที่เหมาะสมกับการวิจัยในชั้นเรียนมี 4 รูปแบบคือ
1) แบบสํารวจ คือ การออกไปเก็บข้อมูล สํารวจหาตัวแปรที่จะศึกษาวิจัยอยู่มากน้อย
เพียงใด เป็นการศึกษาสถานที่เป็นอยู่เท่านั้น เช่น
ศึกษาอะไร การไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาฟิสิกส์
ศึกษาจากใคร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง
ศึกษาแบบใด แบบสํารวจ
หัวข้อการวิจัย “ ศึกษาปัญหาการไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของนักศึกษา
ชั้น.........คณะ.............. มหาวิทยาลัย...............”
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2) แบบเปรียบเทียบ เป็นการศึกษาจากลุ่มหรือชุดของข้อมูลในตัวแปรเดียวกันตั้งแต่ 2 ชุด
ขึ้นไป ศึกษาเพื่อตรวจสอบว่ากลุ่มใดมีมาก กลุ่มใดมีน้อย เช่น ต้องการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่เลือกแผนการเรียนวิชาต่างกัน เป็นต้น
3) แบบหาความสัมพันธ์ การวิจัยแบบนี้ต้องมีตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปรขึ้นไปเป็นการ
พิจารณาหรือตรวจสอบดู ว่า หากตัวแปรมีหนึ่งค่าบวก ตั วแปรหนึ่งจะมีค่ ามากด้วย
หรือไม่หรือมีค่าน้อยลง เช่น
ศึกษาอะไร
ความสนใจทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
วิทยาศาสตร์
ศึกษาจากใคร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขา.......................
ศึกษาแบบใด แบบหาความสัมพันธ์
หั วข้ อ การวิ จั ย “ ความสั ม พั นธ์ร ะหว่างความสนใจทางวิ ทยาศาสตร์กับผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา.................”
4) แบบทดลอง การศึกษาแบบนี้เป็นรูปแบบของการทดลองเป็นหลักต้องมีกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม เพื่อดูความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงในสื่อจะหาคําตอบจากการวิจัย
เช่น
ศึกษาอะไร
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ที่ เ รี ย นจากการ
ปฏิบัติงานกับบทเรียนสําเร็จรูป
ศึกษาจากใคร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขา.......................
ศึกษาแบบใด แบบทดลอง
หัวข้อการวิจัย “ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่เรียนจากการ
ปฏิบัติงานกับบทเรียนสําเร็จรูปของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา.................”
ขั้นที่ 3 การสํารวจเอกสาร เป็นการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาข้อมูล
พื้นฐาน ทางแนวคิดทฤษฎี จากตํารา บทความ คําพูด คํากล่าวของผู้เชี่ยวชาญหรื อแหล่งข้ อมูล
พื้นฐานต่างๆการศึกษาเอกสารมีประโยชน์ดังนี้
1. เพื่อให้การวิจัยไม่ซ้ําซ้อนกับของผู้อื่น
2. ช่วยในการวิจัยกําหนดปัญหาและขอบเขตของปัญหาที่ทําการวิจัยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
3. เป็นทางในการตั้งสมมุติฐานหรือคาดหมายคําตอบล่วงหน้าได้เหมาะสม
4. ช่วยให้ผู้วิจัยรู้แนวทางในการวิจัยได้ดี ตั้งแต่การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล
การใช้สติในการวิเคราะห์ข้อมูล
5. ช่วยเป็นแนวทางในการแปลความหมายของข้อมูล สรุปผล และอภิปรายได้ดียิ่งขึ้น
ขั้นที่ 4 การตั้งสมมุติฐาน คือ การคาดการณ์ล่วงหน้าว่าผลการวิจัยนั้นควรออกมาอย่างไร เป็นการ
คาดความ ความเกี่ยวพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา เพื่อใช้นําคําตอบปัญหาของการวิจัย เป็นการบอก
ทิศทางกํากับแนวทางของการวิจัย ช่วยวางแผนในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง
เหมาะสม
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ในการวิจัยนั้นสิ่งที่ผู้วิจัยศึกษาคือตัวแปร ตัวแปรหมายถึงสิ่งที่แปรค่าได้ การแปรค่าที่แปรได้ทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ซึ่งแบ่งออกได้หลายลักษณะ ในที่นี้จะแบ่งออกตามความเป็นเหตุผลของตัวแปร
ได้ 2 อย่างคือ
1) ตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้น คือ ตัวแปรที่เป็นต้นเหตุของการวิจัย ได้แก่ วิธีสอนแบบ
ต่างๆการใช้ชุดการสอน การใช้บทเรียนสําเร็จรูป การใช้แผนการสอน เป็นต้น
2) ตัวแปรตาม หมายถึง ตัวแปรที่เป็นผลของการวิจัย ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างๆ
ฯลฯ ในการตั้งสมมุติฐานมีเกณฑ์ดังนี้
2.1 เขียนในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆที่จะศึกษาสมมุติฐานนั้นๆควรมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับจุดมุ่งหมายในการวิจัยและมีความเป็นไปได้
2.2 การกําหนดทิศทางของสมมุติฐานในการวิจัย ควรมีข้อมูลสนับสนุนมีหลักฐานและ
สมเหตุสมผล
2.3 ควรจะทําการทดสอบได้
2.4 ควรใช้ภาษาที่กะทัดรัดเข้าใจง่าย ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง
ขั้น 5 การรวบรวมข้อมูล ประกอบด้ ว ย การสร้ า งเครื่อ งมื อ การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล และการสุ่ ม
ตัวอย่าง
1. การสร้างเครื่องมือ เครื่องมืออาจเป็นแบบทดสอบ แบบสํารวจ แบบสอบถาม ซึ่ง
ผู้วิจั ยต้ องเลือกใช้ ให้ เหมาะสมกับแบบการวิจั ยที่กําหนดไว้ และเครื่องมือนั้นควรมี
คุณสมบัติ 2 ประการคือ
1.1 ความเที่ยงตรงคือ ความสามารถวัดในสิ่งที่ต้องการวัดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและ
ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด
1.2 ความเชื่อถือได้ ผลที่ได้จากการวัด การใช้เครื่องมือนั้นจะได้ผลเหมือนเดิมหรือ
ใกล้เคียงกัน
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลอาจใช้เครื่องวัดดังนี้
1) การใช้แบบทดสอบ
2) การใช้แบบวัดเจตคติ
3) การส่งแบบสอบถาม
4) การสัมภาษณ์
5) การสังเกต
6) การใช้แบบทดสอบสังคมมิติ
7) การทดลอง
ขั้นที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการทางสถิติแล้วแปลความหมายจากค่าสถิติที่
กําหนดไว้ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติใดนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของการวิจัยและตัวแปรที่จะศึกษา
ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลจึงมีอยู่ 2 ส่วนคือ สถิติและการแปลความหมายสถิติที่ใช้ได้แก่
1) ค่าร้อยละ 2) ฐานนิยม 3) มัธยฐาน
4) ตัวกลางเลขคณิต 5) พิสัย 6) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
7) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 8) ทดสอบค่า Z-test และค่า T-test
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การแปรความหมายของข้อมูลควรคํานึงถึงหลักดังนี้
1) ต้องพิจารณาและเข้าใจให้ถูกต้องว่า ตัวเลขหรือค่าสถิติที่ได้นั้น หมายถึงอะไรแสดงถึงสิ่ง
ใด แปลความหมายได้อย่างไร แสดงถึงสิ่งใด แปลความหมายได้อย่างไร
2) แปลความหมายของการวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับข้อจํากัดและสถิติโดยใช้ภาษาง่ายๆ
แจ่มชัดและรัดกุม
3) ต้องแสดงผลให้อยู่ในขอบเขตของข้อมูล จุดมุ่งหมายของการวิจัย และประชากรที่
ทําการศึกษา
4) ผลที่ได้นั้นพาดพิงถึงสิ่งใด แปรผลลักษณะใดจึงจะสอดคล้อง สนับสนุนสมมุติฐานที่ตั้ง
ไว้
5) พิจารณาคุณภาพของข้อมูลในแง่ความเชื่อได้ มีองค์ประกอบใดที่ทําให้คลาดเคลื่อน
ขั้นที่ 7 การสรุปผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย การสรุปผลการวิจัยเป็นการเสนอผล
การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เป็นการกล่าวถึงการดําเนินการวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ด้วย
การบันทึกเป็นหลักฐาน สามารถนําไปตั้งเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในวงการศึกษาหรือวิชาการได้
การเขียนรายงานแบบการวิจัยรูปแบบโดยเฉพาะที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านรายงานการวิจัยได้
ทราบว่า ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยเรื่องนั้นอย่างไร ได้ผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะอย่างไร
การเขียนรายงานการวิจัยตามรูปแบบมาตรฐาน
ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 3 ส่วน คือ
1.หมวดนําเรื่อง เป็นส่วนแรกของการวิจัยประกอบด้วย
1) ปกชื่อเรื่อง มีความสําคัญที่ทําให้ผู้อ่านสนใจ ซึ่งประกอบด้วย
- ชื่อเรื่อง สามารถแสดงถึงเนื้อหาทําการวิจัย
- ชื่อผู้ทําวิจัย
- หน่วยงานที่เป็นเจ้าของงานวิจัย
2) บทคัดย่อ เป็ นข้อความสรุป ประมาณ 1 หน้ า กล่า วถึงวั ตถุ ประสงค์ การวิจั ย วิธีก ารเฉพาะ
ประเด็นสําคัญ ผลการวิจัยเป็นอย่างไร เพื่อให้มองเห็นเป้นภาพรวมของการวิจัยทั้งฉบับได้ใช้เวลา
สั้น
3) กิตติกรรมประกาศ เป็นการเขียนเพื่อแสดงความขอบคุณต่อ
- ผู้ให้ความร่วมมือ- ผู้ให้ความช่วยเหลือ - ผู้ให้ทุนวิจัย
4) สารบัญเรื่อง
5) สารบัญตาราง
6) สารบัญแผนภูมิหรือรูปภาพ
2. หมวดเนื้อเรื่อง โดยทั่วไปจะประกอบด้วย 5 ส่วน คือ
1) บทที่ 1 บทนํา กล่าวถึงการกําหนดปัญหา ภูมิหลัง ความมุ่งหมายและขอบเขตของ
การวิจัยประกอบด้วย
(1) ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
(2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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(3) สมมุติฐานของการวิจัย
(4) ขอบเขตของการวิจัย
(5) ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัย
(6) ข้อกําจัดของการวิจัย
(7) นิยามศัพท์เฉพาะ
(8) ประโยชน์ของการวิจัยหรือผลที่คาดว่าจะได้รับ
2) บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย นํามาสรุปตามลําดับเฉพาะในส่วนเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้ควรกล่าวถึงวัตถุประสงค์ผลการวิจัยและคุณค่าการวิจัยนั้นๆควรนํา
ความคิดจากแหล่งต่างๆมารวมกัน แล้วเสนอเป็นของผู้เขียนเอง ควรลําดับหัวข้อดังนี้
(1) ทฤษฎีหรือแนวคิดเกี่ยวข้อง
(2) รายงานการวิจัยในต่างประเทศ
(3) รายงานการวิจัยในประเทศ
3) วิธีการดําเนินการวิจัย บทนี้ต้องเสนออย่างละเอียดประกอบด้วย
(1) การเลือกลุ่มตัวอย่าง
(2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
(3) การทดลองใช้เครื่องมือ
(4) วิธีการรวบรวมข้อมูล
(5) วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
4) บทที่ 4 ผลการวิจัย ในบทนี้จะมีตารางแสดงผลการวิเคราะห์ตัวเลขต่างๆแสดงไว้
มากมาย หรือหลักการเขียนควรเป็นดังนี้
(1) เสนอเป็นตอนๆ ตามจุดมุ่งหมาย หรือสมมุติฐานของการวิจัย ส่วนข้อมูลอื่นๆให้
เสนอไว้ในภาคผนวก
(2) การแปรผลจากตารางจะแปรผลจากข้อมูล ไม่มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
(3) แต่ละตอนควรมีข้อความเชื่อมโยงเพื่อให้ต่อเนื่องกัน
5) บทที่ 5 สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ควรกล่าวสิ่งต่อไปนี้
(1) กล่าวสรุปจุดมุ่งหมายของการวิจัยและวิธีการดําเนินการวิจัยในบทที่ 1-3 ก่อน
(2) เขียนผลวิจัยตามหัวข้อในสมมุติฐาน ไม่ต้องมีตารางในบทที่ 4 อีก
(3) อภิปรายผล ชี้ให้เห็นว่าคําตอบสอดคล้องหรือขัดแย้งกับท่านอื่นอย่างไรตามที่
นํามาเขียนไว้ในบทที่ 2 ถ้าสอดคล้องผลการวิจัยก็เชื่อถือได้มากขึ้น หากขัดแย้งก็หาเหตุผลหรือ
ข้อบกพร่องที่ทําให้ผลการวิจัยออกมาเช่นนั้น
(4) ข้อเสนอแนะ ประกอบด้วยข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยต่อไปนี้
3. หมวดอ้างอิง หมวดอ้างอิงจะประกอบด้วย
(1) บรรณานุกรม
(2) ภาคผนวก
หากครูสามารถทําการวิจัยในชั้นเรียนได้ตามรูปแบบที่เสนอ ผลงานการวิจัยของท่านสามารถ
นําเสนอเป็นผลงานทางวิชาการได้และเป็นเครื่องยืนยันคุณค่าคุณภาพของท่านด้วย

คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

๔๗

วงจรเดมมิ่ง(Deming cycle)
วงจรเดมมิ่ง(Deming cycle) ซึ่งเป็นวงจรพัฒนาคุณภาพงาน เป็นวงจรที่คนทั่วไปรู้จัก คือ PDCA
ดังแผนภาพ

ผลการเปรียบเทียบระหว่างขั้นตอนของกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
กับวงจร PDCA พบว่ามีความเหมือนสอดคล้องกัน ดังนี้
1. วางแผนวิจัย คือ P-plan
2. ดําเนินการวิจัย คือ D-do
3. ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผน คือ C-check
4. ปรับปรุงแก้ไข คือ A-action
PDCA เป็นวงจรพัฒนาคุณภาพงาน เป็นวงจรพัฒนาพื้นฐานหลักของการพัฒนาคุณภาพทั้ง
ระบบ (Total Quality Management: TQM) ผู้ที่คิดค้นกระบวนการหรือวงจรพัฒนาคุณภาพงาน
คือ Shewhart นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน แต่ Deming ได้นําไปเผยแพร่ที่ประเทศญี่ปุ่นจนประสบ
ผลสําเร็จผลักดันให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศมหาอํานาจของโลก คนทั่วไปรู้จักวงจร PDCA จากการเผยแพร่
ของ Deming จึงเรียก “วงจร Deming” ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.วางแผน( P-plan) คือ การทํางานใดๆต้องมีขั้นตอนการวางแผน เพราะทําให้มีความมั่นใจ
ว่าทํางานได้สําเร็จ เช่น วางแผนการสอน วางแผนการวิจัย หัวข้อที่ใช้ในการวางแผนคือ วางแผนใน
หัวข้อต่อไปนี้ 1) ทําทําไม 2) ทําอะไร 3) ใครทํา ทํากับกลุ่มเป้าหมายใด 4) ทําเวลาใด 5) ทําที่ไหน
6) ทําอย่างไร 7)ใช้งบประมาณเท่าไหร่ การวางแผนวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวางแผนตามคําถาม
ต่อไปนี้ why what และ how
2. การปฏิบัติ (D-do) คือ เป็นขั้นของการลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ การปฏิบัติวิจัยในชั้น
เรียนตามแผนการวิจัย คือการลงมือเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบปัญหาการวิจัยที่ตั้งไว้ในแผน
3. ตรวจสอบ (C-check) เป็นขั้นตอนการประเมินการทํางานว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้
หรือไม่ มีเรื่องอะไรปฏิบัติได้ตามแผน มีเรื่องอะไรไม่สามารถปฏิบัติตามแผนหรือไม่ปฏิบัติแล้วไม่ได้ผล
การตรวจสอบนี้จะได้สิ่งที่ทําสําเร็จตามแผน และสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข
4. การปรับปรุงแก้ไข (A-action) เป็นขั้นตอนการนําข้อบกพร่อง แล้วลงมือแก้ไข ซึ่งในขั้นนี้
อาจพบว่าประสบความสําเร็จ หรืออาจพบว่ามีข้อบกพร่องอีก ผู้วิจัยหรือผู้ทํางานก็ต้องตรวจสอบ
เนื้อหาเพื่อแก้ไข แล้วนําไปแก้ไขอีกต่อไป งานของการวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็นการทําไปเรื่อยๆเป็นการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
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วงจร PDCA เป็นกระบวนการพัฒนางานการวิจัยในชั้นเรียน เป็นการพัฒนาการเรียนการ
สอน ดังนั้นการวิจัยในชั้นเรียนด้วยการใช้วงจร PDCA จึงต้องเริ่มทีละขั้น P
D
C
A
และเคลื่อนหมุนไปเรื่อยๆ ในแต่ละขั้นตอนหรือแต่ละตัวของวงจรก็จะต้องมีวงจร PDCA ในตัวของมัน
เองด้วย ดังแผนภาพ

แผนภาพ การวิจัยในชั้นเรียนควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนด้วยวงจร PDCA (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544)

แผนภาพการวิจัยในชั้นเรียนควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนด้วยวงจร PDCA (พิมพันธ์ เดชะ
คุปต์,๒๕๔๔)
บทสรุป
การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการค้นพบความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ กระบวนการวิจัยใช้
วิธีการอย่างง่าย คือวางแผน ลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงโดยใช้วงจร PDCA หรือโดยใช้
วิธีการทางวิทยาสาสตร์นั่นเอง ประเภทของการวิจัยในชั้นเรียนมีทั้งวิจัยเชิงบรรยายและวิจัยเชิง
ทดลอง ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิจัยอย่างง่ายเช่น นับจํานวน หาค่าร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหาเป็น
ต้น
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ในการเขียนรายงานเพื่อเผยแพร่ใช้วิธีเขียนอย่างง่ายเพียง 1- 2 หน้า โดยเสนอ
1) ความเป็นมาของการวิจัยหรือทําไมจึงทําวิจัย
2) วิธีวิจัยหรือทําอย่างไร
3) ผลการวิจัยหรือวิจัยแล้วได้ผลเป็นอย่างไรหรือคําตอบที่ได้คืออะไร
ผลของการวิจัยในชั้นเรียนอาจจะได้ วิธีแก้ปัญหาหรือนวัตกรรมการศึกษาที่ใช้แก้ปัญหาการ
เรี ย น ได้ น วั ต กรรมการศึ ก ษาเพื่ อ ใช้ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ได้ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ คื อ สื่ อ การเรี ย นการสอน
อุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อใช้ทั้งแก้ปัญหาและเสริมสร้างลักษณะต่างๆให้กับผู้เรียน การวิจัยใน
ชั้นเรียนจึงเป็นงานที่ครูพัฒนาผู้เรียนของตนเองควบคู่ไปกับการพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าของ
เด็กไทยและความก้าวหน้าของครูไทยด้วยภูมิปัญญาของครูไทยเอง
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บทที่ ๙
การวิจัยภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
งานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย คือ องค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลท้องถิ่น และรวมถึงงานศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านที่มีอยู่ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
1. ภูมิปัญญาฯ ประเภทองค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลท้องถิ่น เช่น การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
การผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ และการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้
หิน โลหะ แก้ว เซรามิค ดินเผา เครื่องหนัง และอื่นๆ
2. ภูมิปัญญาฯ ประเภทงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น เรื่องเล่าพื้นบ้าน กวีนิพนธ์พื้นบ้าน
ปริศนาพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน ดนตรีพื้นบ้าน การฟ้อนรําพื้นบ้าน ละครพื้นบ้าน จิตกรรมพื้นบ้าน
ประติมากรรมพื้นบ้าน หัตถกรรมพื้นบ้าน เครื่องแต่งกายพื้นบ้านและสิ่งทอพื้นบ้าน
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยที่ได้รับการจดแจ้งแล้ว จะถูกรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลสําหรับให้
ประชาชนผู้สนใจได้ค้นหาข้อมูล เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจอันเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา
ให้มีการนําไปใช้อย่างอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ผู้แจ้งข้อมูลภูมิปัญญาฯอาจ
นําหนังสือรับรองที่ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้ไปแสดงต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆที่
เข้ า ร่ ว มโครงการแปลงทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาให้ เ ป็ น ทุ น กั บ กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา เพื่ อ เป็ น
หลักประกันในการขอสินเชื่อหรือหลักประกันในการชําระหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงิน
๑. การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๑) ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถแบ่งเป็น ๓ หมวดได้แก่
- องค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น (traditional Knowledge) หมายถึงองค์ความรู้ วิธีการ
ทักษะ นวัตกรรม แนวปฏิบัติ หรือการเรียนรู้ที่เป็นผลมาจากกิจกรรมทางปัญญาในรูปแบบดั้งเดิมของ
ชุ มชนท้องถิ่ น มี การสื บทอดและพัฒนาจากรุ่นอดี ตสู่รุ่นปัจจุบัน ผ่ านกาลเวลา เช่น องค์ ค วามรู้
เกี่ยวกับการทําไวน์กระชายดํา การทํามีดอรัญญิก การทอผ้าไหม เป็นต้น
- การแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน(Expression of Folklore) หมายถึง การ
แสดงออกซึ่งองค์ความรู้และวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านที่แสดงถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน
ซึ่งปรากฏหรือแสดงให้เห็นรูปแบบต่างๆเช่น การแสดงออกทางวาจา(เช่น ตํานาน กวีนิพนธ์ ปริศนา
เรื่องเล่า) การแสดงออกทางดนตรี(เช่น เพลง ดนตรี) การแสดงออกทางกาย(เช่น การเต้น การแสดง
ละคร พิธีกรรม) การแสดงออกในสิ่งที่จับต้องได้(เช่น งานศิลปะ รวมถึงภาพวาด งานจิตกรรม)เป็นต้น
- ทรัพยากรพันธุกรรม(Genetic Resource) หมายความถึง ทรัพยากรพันธุกรรม
สิ่งมีชีวิตหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งมีชีวิต หรือองค์ประกอบที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตของระบบนิเวศ ซึ่งมี
ประโยชน์หรือคุณค่าตามความเป็นจริงและตามศักยภาพ เช่น พืชสมุนไพรประจําท้องถิ่นที่สามารถ
นํามาผลิตยารักษาโรคต่างๆได้เป็นต้น
(๒) ในอดี ต ประเทศต่ า งๆมุ่ ง ส่ ง เสริ ม การสร้ า งนวั ต กรรมใหม่ ให้ ก ารคุ้ ม ครองการ
สร้ า งสรรค์ ใ หม่ และพั ฒ นาระบบทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน กรมทรัพย์สินทางปัญญาเล็งเห็นว่า องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมมักถูกนําไปใช้
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงอยู่เสมอ และไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งความรู้ดั้งเดิมอยู่มาก
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๕๑

อาทิ ความรู้ ดั้ ง เดิ ม เกี่ ย วกั บ สมุ น ไพรที่ ใ ช้ รั ก ษาโรค การนวดเพื่ อ บํ า บั ด ความเจ็ บ ป่ ว ย ซึ่ ง มี ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจําวันในบางชุมชน ตลอดจนพันธุ์พืชดั้งเดิมที่พบในประเทศไทยและสามารถนําไปพัฒนาเกิด
พันธุ์ใหม่ เป็นต้น จึงมีนโยบายที่จะหันมาให้ความสําคัญกับการจัดระบบการคุ้มครองภูมิปัญญาดั้งเดิม
ของไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการเสนอกฎหมายเพื่อการดังกล่าวต่อไป
๒. กฎหมายคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
ในปัจจุบันไทยไม่มีกฎหมายเฉพาะที่คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่มีกฎหมายอยู่บางส่วนที่
เป็นกฎหมายใกล้เคียง สามารถนํามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นบางสาขา
ได้แก่
(๑) พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ให้การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์ใหม่
(๒) พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
พ.ศ. ๒๕๔๒ อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ให้การคุ้มครองตํารับตํารายาสมุนไพร
แหล่งอนุรักษ์สมุนไพร และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นต้น
ขณะนี้ หน่วยงานทั้งสองอยู่ระหว่างจัดทํากลไกการคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าว
๓. ปัญหาที่เกิดขึน้ ในปัจจุบนั
(๑) ภู มิ ปั ญ ญาของไทยถู ก ต่ า งชาติ นํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ โ ดยไม่ ไ ด้ ข ออนุ ญ าต เช่ น มี ก าร
ลักลอบ นําเอาสารพันธุกรรมพืชของไทยออกไปนอกประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ หรือนําไปจดเป็น
สิทธิบัตรในประเทศของตน
(๒) ยังไม่มีความตกลงระหว่างประเทศที่วางมาตรฐานการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพ กฎหมายไทยสองฉบับ(พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒และพ.ร.บ.คุ้มครองและ
ส่ ง เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญาการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก พ.ศ. ๒๕๔๒) มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ใ น
ราชอาณาจักรเท่านั้น ไม่สามารถตามไปดําเนินการคดีกับต่างชาติที่นําของไทยไปได้
(๓) ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย กระจัดกระจายอยู่ที่หน่วยงานต่างๆมีความซ้ําซ้อน
คาบเกี่ยว และอยู่ในรูปแบบต่างๆทั้งที่เป็นเอกสาร และเป็นเพียงคําบอกเล่าที่ไม่มีการบันทึกไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร
(๔) ยังไม่มีหน่วยงานที่กํากับดูแลเรื่องการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาพรวม แต่ละ
หน่วยงานดูแลเฉพาะเรื่องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ ทั้งนี้เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีขอบเขตกว้างและ
ข้อมูลแต่ละเรื่องเป็นเรื่องเทคนิคเฉพาะด้าน ต้องใช้ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูงในการทําความ
เข้าใจและรวบรวมฐานข้อมูล เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมักประสบปัญหาในการพิสูจน์ว่าภูมิปัญญานั้นๆเป็น
ของไทย มีหลักฐานความเป็นมาอย่างไร เป็นต้น
๔. การดําเนินการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิน่ ไทย
(๑) ในขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานที่กํากับดูแลเรื่องการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาพรวม
เมื่อมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจะประสานงานแก้ไขปัญหา
เป็นกรณีๆอย่างไรก็ดี ในปัจจุบันมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด มีการประชุมระหว่างหน่วยงาน
กันอย่างต่อเนื่อง
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(๒) ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา กรมทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกับ
ประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ผลักดันการเจรจาจัดทํามาตรฐานระหว่างประเทศด้านการคุ้มครองภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในเวทีต่างๆ เช่น องค์การค้าโลก(World Trade Organization-WTO) องค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก(World Intellectual Property Organization-WIPO) ตลอดจนในการ
เจรจาสองฝ่ายกับประเทศคู่ค้าต่างๆทั้งนี้ เพื่อให้มีพันธกรณีระหว่างประเทศที่ชัดเจนให้ประเทศต่างๆ
ที่ใช้ประโยชน์ในภูมิปัญญาของไทยรับรองสิทธิในภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย
(๓) เรียกร้องให้ประเทศที่ต้องการใช้ภูมิปัญญาของไทยมาทําสัญญา/ขออนุญาตจากไทย
ก่อน
(๔) เฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบนําออกไปนอกประเทศ ขอความร่วมมือจากประเทศต่างๆ
ในการติดตามผู้ลักลอบนําออกไปใช้ประโยชน์
(๕) ใช้ ก ฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ มี อ ยู่ เช่ น ใช้ ก ฎหมายคุ้ ม ครองสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์ในการคุ้มครองบางแง่มุม เช่น ห้ามใช้สื่อทางภูมิศาสตร์ของไทยไปเรียกสินค้าที่ผลิตจาก
ประเทศอื่นเป็นต้น แต่กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็ยังไม่สามารถคุ้มครองตัวองค์ความรู้ที่ใช้ใน
การผลิตสินค้าหรือบริการซึ่งเป็นหัวใจของภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
(๖) กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาได้ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆเช่ น กระทรวงวั ฒ นธรรม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงต่างประเทศ กําหนด
ประเด็นที่จะนําไปร่างกฎหมายตามแนวโน้มมาตรฐานการคุ้มครองที่อยู่ระหว่างจัดทําภายใต้องค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคม
ชมรมที่เป็นเจ้าของหรือเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆและมีแผนที่จะเสนอร่างกฎหมาย
คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้น
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กระบวนการวิจัยบนพืน้ ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและสังคม
สํารวจข้อมูลสถานการณ์
ความต้องการของชุมชน

กําหนดโจทย์วิจัย

นําเสนอโครงร่างวิจัย
เพื่อเสนอของบประมาณ

งบประมาณภายใน
มหาวิทยาลัย
ไม่ได้รับอนุมัติ

งบประมาณภายนอก
มหาวิทยาลัย

ได้รับอนุมัติ
ดําเนินการวิจัยตาม
แผนกระบวนการวิจัย

สรุปผลและถ่ายโอน
ความรู้กลับสู่ชุมชน

เกิดงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม

นําผลการวิจัยไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติ

เกิดงานวิจัยที่ต่อยอดจากงานวิจัย
ชิ้นเดิม
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บทที่ ๑๐
จรรยาบรรณนักวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย
นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่ดําเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัยโดยมี
ระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และวิธีการ
ที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชีพนั้น
ๆ ยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
จรรยาบรรณนั ก วิ จั ย หมายถึ ง หลั ก เกณฑ์ ค วรประพฤติ ป ฏิ บั ติ ข องนั ก วิ จั ย ทั่ ว ไป เพื่ อ ให้ ก าร
ดําเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน
ของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
ข้อ ๑. นักวิจยั ต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ ลอกเลียนงานของ
ผู้อื่น ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการ
แสวงหาทุนวิจัยและมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
๑.๑ นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
- นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเลือกเรื่องที่จะทําวิจัย
การเลือกผู้เข้าร่วมทําวิจัย การดําเนินการวิจัย ตลอดจนการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
- นักวิจัยต้องให้เกียรติผู้อื่น โดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลและความคิดเห็นที่
นํามาใช้ในงานวิจัย
๑.๒ นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย
- นักวิจัยต้องเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างเปิดเผยและตรงมาในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
- นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่ขอทุน ซ้ําซ้อน
๑.๓ นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
- นักวิจัยต้องจัดสรรสัดส่วนของผลงานวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัยอย่างยุติธรรม
- นักวิจัยต้องเสนอผลงานอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่นําผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่าเป็นของตน
ข้อ ๒. นักวิจยั ต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย ตามข้อตกลงที่ทําไว้กับหน่วยงานที่
สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับ ร่วมกัน อุทิศ
เวลาทํางานวิจัยให้ได้ผลดีทสี่ ดุ และเป็นไปตามกําหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่าง
ดําเนินการ
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แนวทางปฏิบัติ
๒.๑ นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัย
- นักวิจัยต้องศึกษาเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ของเจ้าของทุนอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อป้องกันความ
ขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง
- นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบและกฎเกณฑ์ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน
๒.๒ นักวิจัยต้องอุทิศเวลาทํางานวิจัย
- นักวิจัยต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถและเวลาให้กับการทํางานวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพและเป็นประโยชน์
๒.๓ นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการทําวิจัย
- นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และส่งงานตามกําหนดเวลา
ไม่ทําผิดสัญญาข้อตกลงจนก่อให้เกิดความเสียหาย
- นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้ผลอันเกิดจากการ
วิจัยได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ข้อ ๓. นักวิจยั ต้องมีพื้นฐานความรูใ้ นสาขาวิชาการที่ทาํ วิจัย
- นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทําวิจัยอย่างเพียงพอและมีความรู้ความชํานาญ
หรือมีประสบการณ์ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทําวิจัย เพื่อนําไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อป้องกัน
ปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
๓.๑ นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ ความชํานาญหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัยอย่าง
เพียงพอเพื่อนําไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ
๓.๒ นักวิจัยต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาการนั้นๆ เพื่อป้องกันความ
เสียหายต่อวงการวิชาการ
ข้อ ๔. นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิง่ ที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิง่ ที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
นักวิจัยต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทําวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
คน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตสํานึกและมีปณิธานที่จะอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
แนวทางปฏิบัติ
๔.๑ การใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่างทดลอง ต้องทําในกรณีที่ไม่มที างเลือกอื่นเท่านั้น
๔.๒ นักวิจัยต้องดําเนินการวิจัยโดยมีจิตสํานึกที่จะไม่กอ่ ความเสียหายต่อคน สัตว์ พืช
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
๔.๓ นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและสังคม
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ข้อ ๕. นักวิจยั ต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ทใี่ ช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
นักวิจัยต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของ
เพื่อนมนุษย์ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบาย จุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
โดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
แนวทางปฏิบัติ
๕.๑ นักวิจัยต้องมีความเคารพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในการทดลองโดยต้องได้รับความยินยอมก่อน
ทําการวิจัย
๕.๒ นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในการทดลองด้วยความเมตตา ไม่คํานึงถึงแต่
ผลประโยชน์ทางวิชาการจนเกิดความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
๕.๓ นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์และรักษาความลับของกลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง
ข้อ ๖. นักวิจยั ต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย
นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตนหรือความลําเอียงทางวิชาการ อาจ
ส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
๖.๑ นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ทาํ งานวิจัยด้วยความเกรงใจ
๖.๒ นักวิจัยต้องปฏิบัติงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์และไม่มอี คติมาเกี่ยวข้อง
๖.๓ นักวิจัยต้องเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวังประโยชน์
ส่วนตน หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น
ข้อ ๗. นักวิจยั พึงนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคมไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความ
เป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
๗.๑ นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
๗.๒ นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยคํานึงถึงประโยชน์ทางวิชาการ และสังคม ไม่เผยแพร่
ผลงานวิจัยเกินความเป็นจริง โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง
๗.๓ นักวิจัยพึงเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบ ยืนยันในทางวิชาการ
ข้อ ๘. นักวิจยั พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ้ ื่น
นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมทีจ่ ะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัยยอมรับฟังความคิดเห็นและ
เหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง
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แนวทางปฏิบัติ
๘.๑ นักวิจัยพึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจในงานวิจัย
กับเพื่อนร่วมงานและนักวิชาการอื่นๆ
๘.๒ นักวิจัยพึงยอมรับฟัง แก้ไขการทําวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามข้อแนะนําที่ดี เพื่อสร้าง
ความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้
ข้อ ๙. นักวิจยั พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
นักวิจัยพึงมีจิตสํานึกที่จะอุทศิ กําลังสติปัญญาในการทําวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทาง วิชาการเพื่อ
ความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษย์ชาติ
แนวทางปฏิบัติ
๙.๑ นักวิจัยพึงไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบและทําการวิจัยด้วยจิตสํานึกที่จะอุทิศ
กําลังปัญญาของตน เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริญของสถาบันและประโยชน์สุขต่อ
สังคม
๙.๒ นักวิจัยพึงรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการเพื่อความเจริญของสังคม ไม่ทําการวิจัย
ที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
๙.๓ นักวิจัยพึงพัฒนาบทบาทของตนให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น และอุทิศเวลา น้ําใจ กระทําการ
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วนสร้างสรรค์ความรู้แก่สังคมสืบไป

คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

บทที่ ๑๑
เกณฑ์การให้รางวัลแก่นักวิจัย

คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

๕๙

คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

๖๐

คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

๖๑

คําสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ที่ ๓๐ /๒๕๕๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
--------------------------------เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ในเรื่ อ งการวิ จั ย และเพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลงานวิ จั ย และ
งานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ ประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน์ อาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ที่ ๓๒๔๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง มอบอํานาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี และคณบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดังนั้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์
อํานาจกิติกร
ประธานกรรมการ
๒. ดร. ธานินทร์
คูพูลทรัพย์
กรรมการ
๓. ดร. รวิภา
ยงประยูร
กรรมการ
๔. นายฐานันดร์
โต๊ะถม
กรรมการ
๕. นายนิวัติ
กิจไพศาลสกุล กรรมการ
๖. นายอาทิตย์
วังนัยกูล
กรรมการ
๗. นางสาว ณิชา นภาพร
จงกะสิกิจ
กรรมการ
๘ นายอดุลย์
ทรายตัน
กรรมการ
๙. นายพงษ์ศักดิ์
อยู่มั่น
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีหน้าที่
ดังนี้
๑. บริหารและจัดสรรเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย
๒. พิจารณากําหนดเงื่อนไข การแบ่งปันรายได้หรือผลประโยชน์ และสิทธิต่าง ๆ
ซึ่งเกิดขึ้นจากงานวิจัย
๓. ดําเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมงานวิจัยในประการอื่น ๆ
๔. รวบรวมคัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ความรู้จากงานวิจัย
๕. ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบงานวิจัย
๖. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการนํางานวิจัยไปเผยแพร่
๗. ส่งเสริม สนับสนุน การคุ้มครองสิทธิทางงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่าง
เคร่งครัด และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ ต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓
(รองศาสตราจารย์บุญชัด เนติศกั ดิ์)
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ภาคผนวก

๖๒

ภาคผนวก ก. ตัวอย่างแบบข้อเสนอโครงการวิจัยภายใน

๖๓
แบบ สวพ.1
แบบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
คําสําคัญ (ประมาณ 5 คํา)
Keywords (5 words)
2. ชื่อหัวหนาโครงการ หนวยงานสังกัด ที่อยู หมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ E-mail
ชื่อ - สกุล
หนวยงาน
ที่อยู
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail
ลงนาม (ลายเซ็น)
3. ไดเสนอโครงการที่มีสวนที่เหมือนกับเรื่องนี้บางสวนเพื่อขอตนทุนตอแหลงอื่นที่ใดบาง
 ไมไดเสนอตอแหลงทุนอื่น
 เสนอตอ
ชื่อโครงการที่เสนอ
กําหนดทราบผล (หรือสถานภาพเทาที่ทราบ)
4. งบประมาณทัง้ โครงการ
คาตอบแทน
คาวัสดุ
คาใชสอย
5. ระยะเวลาดําเนินการ
6. รายชื่อผูรวมวิจัย
6.1 ชื่อ - สกุล
E - mail
6.2 ชื่อ - สกุล
E - mail

บาท
บาท
บาท
บาท
เดือน

โทรศัพท
โทรศัพท

๖๔

7. โครงการนี้สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
 ไมสอดคลอง
 สอดคลอง ยุทธศาสตรการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง “การพัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว” ในดาน
 การพัฒนาอาหาร และผลิตภัณฑ OTOP
 การพัฒนาบุคลากรในทองถิ่นดานความรูและการบริการแหลงทองเที่ยว
 การรวบรวมขอมูลพื้นฐานและการสรางกิจกรรมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
 อื่น ๆ
 สอดคลองกับการสงเสริมระบบการปฏิรูปการบริหารจัดการหนวยงาน สงผลตอ
ประสิทธิภาพและศักยภาพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางใหสูงขึ้น
 สอดคลองกับการสงเสริมเทคโนโลยีใหม/ผลิตภัณฑใหม หรือ Application ใหม
 สอดคลองกับการใชงานวิจัยกับการบูรณาการเรียนการสอน
 สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)
 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและ
การ เรียนรู ใหความสําคัญกับ
 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคง
ของประเทศ
 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน
 ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสราง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ
 อื่น ๆ (โปรดระบุ........................................................................................)
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ
การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเปนขอยุติ

และยอมรับวาผล

ชื่อผูสมัคร. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
วันที.่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

๖๕

ขอเสนอโครงการวิจัย
ประจําปการศึกษา.................................
โครงการวิจัย (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
1. ความเปนมาและความสําคัญของเรื่อง ใหความสําคัญ 5 ประเด็น คือ
1.1 สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง “การพัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว” ในดานตาง ๆ ไดแก
- การพัฒนาอาหาร และผลิตภัณฑ OTOP
- การพัฒนาบุคลากรในทองถิ่น ดานความรูและการบริการแหลงทองเที่ยว
- การรวบรวมขอมูลพื้นฐานและการสรางกิจกรรมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว จ.ลําปาง
- อื่น ๆ
1.2 เรื่องที่ทํามีโอกาสทําใหเกิดการปฏิรูประบบการบริหารจัดการหนวยงาน สงผลตอ
ประสิทธิภาพและศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางใหเพิ่มสูงขึ้น
1.3 เรื่องที่ทํามีโอกาสเกิดเทคโนโลยีใหม / ผลิตภัณฑใหม หรือ application ใหม
1.4 เรื่องที่ทําเปนการบูรณาการการวิจยั กับการเรียนการสอน
1.5 สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)
2. โจทยวิจัย
โจทยวจิ ัย (ชุดขอความที่เปนประเด็นคําถามหลักที่นําไปสูการสรางความรู การใชความรู
และผลที่จะเกิดจากการใชความรูครั้งนี้)
3. วัตถุประสงคของโครงการ
การระบุวัตถุประสงคของโครงการ ควรใหสอดคลองกับโจทยวจิ ัยเพือ่ ระบุเปนแนว
ทางการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จไดจริง
4. การทบทวนวรรณกรรม / สารสนเทศที่เกี่ยวของ

๖๖

5. ระเบียบวิธีวิจัย ใหความสําคัญ 3 ประเด็น คือ
- เปนแนวทางที่สามารถตอบวัตถุประสงคไดอยางชัดเจน
- เปนแนวทางวิจัยที่ใชตนทุนต่ํา
- เปนแนวทางที่เหมาะสมกับโจทยวจิ ัย
6. ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั ใหความสําคัญ 5 ประเด็น คือ
- ผลการวิจัยที่ไดสามารถนําไปสูยุทธศาสตรการวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดจริง
- องคความรูหรือเทคโนโลยีที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปใชไดจริงกอใหเกิดการพัฒนา
ในระดับฐานรากของชุมชน สงผลตอเศรษฐกิจชุมชนและระดับประเทศ
- เกิดการปฏิรูปบริหารจัดการหนวยงาน สงผลตอประสิทธิภาพและศักยภาพของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
- เปนการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน
- เปนยุทธศาสตรจังหวัด / ชาติ สามารถใชไดจริง
7. แผนการทํางาน (ควรแสดงเปน Gantt Chart)
ตัวอยาง
กิจกรรม
ระยะการดําเนินงาน (เดือน) พ.ศ. 255....
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ใหประเด็นความสําคัญ 2 ประเด็น คือ
- มีระยะเวลาและจํานวนคนเหมาะสมกับเนื้องาน
- มีขั้นตอนถูกตองตามลําดับที่เหมาะสม

ผูรับผิดชอบ/ผู
ปฏิบตั ิ

สถานที่
ดําเนินงานวิจยั

๖๗

บาท
8. งบประมาณทั้งโครงการ (ทั้งโครงการไมเกิน 26,000 บาท)
 งวดที่ 1
ระยะเวลา 6 เดือนแรก (ไมเกินรอยละ 50 ของทุนวิจยั ทั้งหมด) ............. บาท
- หมวดคาตอบแทน (ชีแ้ จงรายละเอียด)
บาท
- หมวดคาใชสอย (ชี้แจงรายละเอียด)
บาท
บาท
- หมวดคาวัสดุ (ชี้แจงรายละเอียด)
 งวดที่ 2
ระยะเวลา 6 เดือนหลัง (ไมเกินรอยละ 40 ของทุนวิจยั ทั้งหมด) ...............บาท
- หมวดตอบแทน (ชี้แจงรายละเอียด)
บาท
- หมวดคาใชสอย (ชี้แจงรายละเอียด)
บาท
(คาทํารายงาน 3 เลม คาจางเหมาพิมพ จัดทําโปสเตอรและซีดีรอมรายงานวิจยั
ฉบับสมบูรณ ไมเกิน 5,000 บาท)
บาท
- หมวดคาวัสดุ (ชี้แจงรายละเอียด)
 งวดที่ 3 (เมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย)
- คาตอบแทนนักวิจัย (ไมเกินรอยละ 10 ของทุนวิจยั ทั้งหมด) ............. บาท
หมายเหตุ
คาตอบแทนผูวิจัยจะไดรับเมื่อผูวิจัยจัดทํารูปเลมฉบับสมบูรณจํานวน 3 ฉบับ
พรอมแผนซีดีรอม จํานวน 1 แผน แกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
9. ประวัติและผลงานของหัวหนาโครงการวิจัยและคณะผูรวมวิจัยใหความสําคัญ 3 ประเด็น คือ
- หัวหนาโครงการวิจยั มีความรู / ประสบการณในการวิจัยโครงการนี้
- หัวหนาโครงการวิจยั อยูใ นสาขาที่สอดคลองกับโครงการวิจยั ที่ทํา
- คณะผูรว มวิจัยมีความรูห รือเกี่ยวของกับโครงการวิจัยที่ทํา
10. คํารับรองของหัวหนาโครงการวิจัย
ขาพเจา
ขอรับรองวาจะปฏิบัติตามระเบียบฯ และ
ขอกําหนดฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยทุนอุดหนุนการวิจยั
ทุกประการ
..............................................
(...............................................................)
หัวหนาโครงการวิจัย
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ภาคผนวก ข. ตัวอย่างแบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อประกอบการพิจารณาขอ
งบประมาณภายใน

๖๙
แบบ สวพ.ก.1
แบบประเมินขอเสนอโครงการวิจัย
เลขที่
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อหัวหนาโครงการวิจยั
คณะ
กรรมการพิจารณา
วันที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ประเด็นพิจารณา
1. ความเปนมาและความสําคัญสอดคลองกับประเด็นใด ประเด็นหนึ่ง
เชน
1.1 สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
1.2 ผลของโครงการวิจัยทําใหเกิดการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
หนวยงาน สงผลตอประสิทธิภาพและศักยภาพของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางใหสูงขึ้น
1.3 ผลของโครงการวิจัยทําใหเกิดเทคโนโลยีใหม / ผลิตภัณฑใหม
หรือ application ใหม
1.4 เปนการบูรณาการงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน
1.5 สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด / ยุทธศาสตรชาติ
2. วัตถุประสงค
2.1 มีความชัดเจนและสอดคลองกับโจทยวิจัย
3. งบประมาณ
3.1 กระบวนการวิจัยใชตนทุนต่ําเหมาะสมกับโจทยวิจัย และ
ประโยชนของโครงการวิจัย
3.2 มีกิจกรรมที่งบประมาณเหมาะสมกับการดําเนินการ
4. กระบวนการวิจัย
4.1 เปนวิธีการ / ลําดับที่สามารถใหคําตอบตามวัตถุประสงคชัดเจน
4.2 การออกแบบ / การศึกษาที่เหมาะสมกับโจทยวิจัย

กรรมการ
คะแนนที่
คะแนนเต็ม
ไดรับ
15
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
10
(10)
10
(5)
(5)
30
(15)
(15)
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ประเด็นพิจารณา
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ /ผลผลิตการวิจัยมีประโยชนในดานใดดานหนึ่ง
ตอไปนี้
5.1 ผลการวิจัยที่ไดสามารถนําไปสูยุทธศาสตรการวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง
5.2 องคความรู หรือเทคโนโลยีที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปใชได
จริงเกิดการพัฒนาหรือแกปญหาในระดับฐานรากของชุมชน สงผลตอ
เศรษฐกิจชุมชนและระดับประเทศ
5.3 ประยุกตใชปฏิรูปบริหารจัดการหนวยงาน สงผลตอประสิทธิภาพ
และศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
5.4 เกิดการใชงานวิจัยบูรณาการกับการเรียนการสอน
6. แผนการทํางาน
6.1 มีระยะเวลาและจํานวนคนเหมาะสมกับเนื้องาน
6.2 มีลําดับขั้นตอนถูกตองเหมาะสม
6.3 มีกิจกรรมที่ชัดเจนสอดรับกับกระบวนการวิจัย
7. ประวัติและผลงานของหัวหนาโครงการและคณะรวมวิจัย
7.1 หัวหนาโครงการวิจัยอยูในสาขาที่สอดคลองกับโครงการวิจัยที่ทํา
7.2 คณะผูรวมวิจัยมีความรูหรือเกี่ยวของกับโครงการวิจัยที่ทํา
รวม

กรรมการ
คะแนนที่
คะแนนเต็ม
ไดรับ
20
(5)
(5)

(5)
(5)
10
(3)
(3)
(4)
5
(2.5)
(2.5)
100

ความเห็นโดยรวม
 ควรสนับสนุน เพราะ..................................................................
..............................................................................................................................................
 ควรสนับสนุน แตปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในประเด็น...........................
..............................................................................................................................................
 ไมควรสนับสนุน เพราะ...............................................................
..............................................................................................................................................
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ขอเสนอแนะอื่น ๆ .................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

(ลงชื่อ)................................................
กรรมการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย
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ภาคผนวก ค. ตัวอย่างสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย

๗๓
แบบ สวพ.2(1)

สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย
สัญญาทําขึ้น ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
วันที่ ............. เดือน ................ พ.ศ. 255...
ขาพเจา (นาย , นาง , น.ส.) ...........................................................อายุ.............ป ตําแหนง
..............................................ระดั บ ............ ตั้ ง บ า นเรื อ นอยู บ า นเลขที่ ……………
ถ น น ……………………ตํ า บ ล . . ……………………..อํ า เ ภ อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
จังหวัด…………………. รหัสไปรษณีย …………………….……….. ผูซึ่งไดรับอนุมัติใหไดรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย จากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพื่อทําการวิจัยเรื่อง
...........………..…………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…
มีกําหนด 1 ป นับตั้งแตวันที่ .... เดือน.............. พ.ศ. 255... ถึงวันที่...เดือน.............. พ.ศ.
255..... ขอทําสัญญาใหไวแก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางผูใหทุนมี
ความดังตอไปนี้
ขอ 1 ขาพเจาตกลงรับทุนอุดหนุนการวิจัย เปนจํานวนเงิน ………………. บาท
(…………………………………………...………) จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเปน
คาใชจายเฉพาะที่จําเปนในการดําเนินงานวิจัย ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ทุนอุดหนุนการ
วิจัย” เพื่อทําการวิจัยใหสําเร็จตามโครงการที่กําหนดไว
ขอ 2 ในการเบิกจายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ที่ไดรับการอนุมัติตามขอเสนอโครงการวิจัย
(แบบ สวพ.1) ผูรับทุนจะตองเบิกจายตามแผนงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย (แบบ สวพ.3)
ที่ไดรับอนุมัติเปนงวด ๆ โดยมีขอกําหนดดังนี้
งวดที่ 1 กําหนดใหจัดทําแผนงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยไมเกิน 6 เดือน นับจากไดรบั
การอนุมัติทุน และสามารถเบิก - จายทุนไดไมเกินรอยละ 50 ของทุนที่ไดรับทั้งหมด
งวดที่ 2 ผู รั บ ทุ น สามารถเบิ ก – จ า ยทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย หลั ง จากได รั บ การอนุ มั ติ ใ ห
ดําเนินการวิจัยตอจากคณะกรรมการ และสามารถเบิก – จายทุนไดไมเกินรอยละ 40 ของทุนที่ไดรับ
ทั้งหมด
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งวดที่ 3 ผูรับทุนสามารถเบิก – จายทุนอุดหนุนการวิจัยหลังจากสงรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ (สวพ.6) ตามขอกําหนดสัญญาในขอ 7 และสามารถเบิกทุนอุดหนุนการวิจัยไดไมเกิน
รอยละ 10 ของทุนที่ไดรับทั้งหมด
ผูรับทุนจะตองใชเงินทุนที่ไดรับตามสัญญาเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
โครงการวิจัยตามสัญญานี้เทานั้น และจะตองใชอยางประหยัด และเหมาะสมตามระเบียบการเงิน
บัญชี และพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตลอดจนจัดเตรียมหลักฐานการรับและการจายเงิน
ใหถูกตองครบถวน เพื่อใหคณะกรรมการ ตรวจสอบไดทุก 6 เดือน หรือตามที่คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เห็นสมควร และในกรณีที่เกิดปญหาซึ่งตองพิจารณาวาการใชเงินเพื่อดําเนินการของ
ผูรับทุนเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม คูสัญญาตกลงใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย
ชี้ขาด
ผูรับทุนจะไมหักเงินทุนวิจัยของโครงการนี้เปนคาใชจายทางออมใด ๆ (Indirect or
overhead cost) ทั้งสิ้น
หากมีเงินเหลือเมื่อสิ้นสุดโครงการแลว ผูรับทุนจะตองคืนเงินที่เหลือจากโครงการใหแก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายใน 30 วัน นอกจากจะมีหลักฐานเปนหนังสือวาไดมีการตกลงกัน
เปนอยางอื่น
ขอ 3 ในระหวางที่ขาพเจารับทุนการวิจัยตามสัญญานี้ ขาพเจาจะตั้งใจและเพียรพยายาม
อยางดีที่สุดที่จะศึกษาคนควาทําการวิจัยตามโครงการที่ไดเสนอตอคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขาพเจาจะไมหลีกเลี่ยงละเลยทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการศึกษาคนควากอนสําเร็จตามโครงการวิจัยนั้น
เวนแตจะยุติหรือเลิกโดยความเห็นของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอ 4 ในระหวางที่ขาพเจารับทุนอุดหนุนการวิจัยตามสัญญานี้ ขาพเจาจะประพฤติและ
ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ คําสั่งหรือประกาศของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่กําหนดหรือสั่ง
การเกี่ยวกับการควบคุมการทําวิจัยและการใชจายเงินทุน ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลวกอนวันที่
ขาพเจาลงนามในสัญญานี้และจะออกใชบังคับตอไปในภายภาคหนา โดยขาพเจาตกลงยินยอมถือ
วาขอระเบียบบังคับหรือคําสั่งตาง ๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
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ขอ 5 ในระหวางที่ขาพเจารับทุนอุดหนุนการวิจัยตามสัญญานี้ ถาขาพเจาสละสิทธิ์การรับ
ทุนก็ดีหรือไมทําการวิจัยก็ดีหรือทําการวิจัยลาชาจนไมสามารถสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ
ตามที่กําหนดไวในขอ 7 ก็ดี หรือขาพเจาฝาฝนสัญญาขอ 3 และขอ 4 จนเปนสาเหตุใหคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม บอกเลิกสัญญาก็ดี ขาพเจายินยอมชดใชทุนที่ขาพเจาไดรับมาจากคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั้งหมดคืนใหแกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เต็มจํานวน
ขอ 6 ผูรับทุนตองใหความรวมมือ ถาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใหเขารวมนําเสนอ
งานหรือเวทีเผยแพรงานวิจัย
ขอ 7 ขาพเจาจะสงรายงานความกาวหนาการวิจัย (ตามแบบ สวพ.5) เรื่องนี้ ตอคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อครบ 6 เดือน นับตั้งแตวันที่ทําสัญญานี้และสงรายงานผลการวิจัย
ฉบับสมบูรณ (ตามแบบ สวพ.6) ใหแกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ฉบับ ,แผน ซีดีรอม
บรรจุไฟลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ รูปแบบ Microsoft - word จํานวน 1 แผน พรอมทั้ง
หนังสือนําสง ใหคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายในวันที่ ....... เดือน................... พ.ศ. 255....
ถามีเหตุขัดของประการใดก็ตาม ขาพเจาจะแจงโดยทําเปนหนังสือใหคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมทราบ กอนวันครบกําหนดสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณอยางนอย 30 วัน
พรอมกับแจงสาเหตุที่ทําใหการดําเนินการวิจัยลาชา และกําหนดระยะเวลาที่ขอเลื่อนวันสงรายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ เพื่อขออนุมัติจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แตทั้งนี้จะตองไมเกิน 6
เดือน นับตั้งแตวันครบกําหนดสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ
ขอ 8 ถาขาพเจาจะนําผลการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากคณะเทคโนดลยีอุตสาหกรรม ไมวาที่สําเร็จแลวบางสวนหรือสมบูรณทั้งหมดแลวไปตีพิมพ
เผยแพร ใ นเอกสารหรื อ สิ่ ง พิ ม พ ใ ด ข า พเจ า รั บ รองว า จะลงข อ ความประกาศกิ ต ติ คุ ณ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางซึ่งเปนผูใหทุนอุดหนุนการวิจัยนี้ทุกครั้ง
ขอ 9 ขาพเจายินยอมใหคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีสิทธิ์
ในการเผยแพรผลงานวิจัยตามสัญญานี้ไดตลอดไป โดยไมตองขออนุญาตจากขาพเจา
ขอ 10 ถาขาพเจาไมประพฤติหรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใด ขาพเจายินยอมที่จะ
ชดใชคาเสียหายตามที่เกิดขึ้น

๗๖

สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับมีขอความตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้
โดยตลอดแลวจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และตางเก็บไวคนละฉบับ

(ลงชื่อ) ..................................................ผูใหทนุ
(รองศาสตราจารยบุญชัด เนติศักดิ์)
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ลงชื่อ) …………………..….. หัวหนาโครงการวิจยั ผูร ับทุน
(………………………………………………)

(ลงชื่อ) ………………………….………..พยาน
(ผูชวยศาสตราจารย พงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร)
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

(ลงชื่อ) ………………………………………..พยาน
(อาจารย วิเชษฐ ยิ้มละมัย)
รองคณบดี ฝายวางแผนและงานประกันคุณภาพารศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๗๗

ภาคผนวก ง. ตัวอย่างแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย

๗๘

แบบ สวพ.3
แผนการเบิกจายงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย
ประจําป.....................................
ชื่อโครงการ ........................................................................................................................
ผูวิจัย ......................................................
งบประมาณทีไ่ ดรับ...................................................
ระยะเวลาในการดําเนินงานตลอดโครงการ ......................................................
งวดที่ / ระยะเวลาดําเนินการ
งวดที่ 1
เดือน............ถึงเดือน...............

งวดที่ 2
เดือน............ถึงเดือน...............

งวดที่ 3
เดือน............ถึงเดือน...............

แผนปฏิบัติการวิจัยและผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1.............................................................
2............................................................
3..........................................................
ผลลัพธ
1.............................................................
2............................................................
กิจกรรม
1.............................................................
2............................................................
3..........................................................
ผลลัพธ
1.............................................................
2............................................................
กิจกรรม
1.............................................................
2............................................................
3..........................................................
ผลลัพธ
1.............................................................
2............................................................
3..........................................................

แผนการเบิกจายเงิน
งบดําเนินการ
1............................................................
2............................................................
3..........................................................
รวมคาใชจายประจํางวด ...............บาท
(ไมเกินรอยละ 50)
งบดําเนินการ
1.............................................................
2............................................................
3..........................................................
รวมคาใชจายประจํางวด ...............บาท
(ไมเกินรอยละ 40)
งบดําเนินการ
1. คาตอบแทนนักวิจัย (10%)
รวมคาใชจายประจํางวด ...............บาท
(ไมเกินรอยละ 10)

๗๙

สรุป

รวมงบประมาณทั้งสิ้น.................................บาท
งบดําเนินการ
1. หมวดคาตอบแทน ..................... บาท
2. หมวดคาวัสดุ ..................... บาท
3. หมวดคาใชสอย
..................... บาท

หมายเหตุ
(1) ในงวดที่ 1 กําหนดใหจัดทําแผนงบประมาณภายใน 6 เดือน ทั้งนี้เพื่อ
รองรับการพิจารณารายงานความกาวหนา (แบบ สวพ.5) จากคณะกรรมการอนุมัติใหดําเนินการ
ตอ
(2) กําหนดใหจัดทําแผนงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยสอดคลองกับสัญญา
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (แบบ ทอ.2) ในขอที่ 2

.........................................
(........................................................)
ผูขออนุมัติโครงการ

.......................................
(................................................................)
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผูอนุมัติโครงการ

๘๐

ภาคผนวก จ. ตัวอย่างรายงานการเงิน

๘๑

ตัวอยางรายงานการเงิน
ชื่อโครงการ.................................................................................

แบบ สวพ.4

หัวหนาโครงการ...........................

สัญญาเลขที่.............................................

รายการรับ - จาย
วัน / เดือน / ป

รายการ

เลขที่อางอิง

รับเงินงวดที่ 1 (ไมเกินรอยละ 50)

รับ
25,000

จาย

รายการจายแยกหมวด

คงเหลือ

คาตอบแทน

500

-

คาใชสอย

คาวัสดุ

-

1,500

23,500

24,500

-

500

1 ก.พ. 52

คาถายเอกสาร

ใบสําคัญรับเงิน

3 ก.พ. 52

คาวัสดุสารเคมี

ใบเสร็จเลขที่/เลมที่

5,000

19,500

-

5 ก.พ. 52

คาจางเหมารถรับจาง

ใบสําคัญรับเงิน

1,000

18,500

-

11 มี.ค. 52

คาวัสดุ

ใบเสร็จเลขที่/เลมที่

18,500

0

-

รับเงินงวดที่ 2 (ไมเกินรอยละ 40)

20,000

1,000

-

รวม
25,000
500

5,000

5,000

-

1,000

18,500

18,500

-

-

-

20,000

-

20,000

6 ส.ค. 52

คาถายเอกสาร

ใบสําคัญรับเงิน

5,000

15,000

-

5,000

-

5,000

10 ส.ค. 52

คาจางเหมาเก็บตัวอยาง

ใบเสร็จเลขที่/เลมที่

5,000

10,000

-

5,000

-

5,000

15 ส.ค. 52

คาจางเหมา

ใบสําคัญรับเงิน

10,000

0

-

10,000

-

10,000

5,000 -

-

5,000

-

5,000

5,000

รับเงินงวดที่ 3 (ไมเกินรอยละ 10)
10 ก.ย. 52

คาตอบแทนนักวิจัย

ใบสําคัญรับเงิน
รวม

หมายเหตุ

ใหบันทึกตามรายจายที่เกิดขึ้นจริง

50,000

5,000

0

5,000 -

50,000

0

5,000

21,500

23,500

50,000

๘๒

ภาคผนวก ฉ. ตัวอย่างแบบรายงานความก้าวหน้า

๘๓
แบบ สวพ.5

แบบรายงานความกาวหนา
คําชี้แจง

ผูรับทุนจะตองจัดทํารายงานความกาวหนางานวิจยั เมื่อดําเนินโครงการครบระยะ 6 เดือน
แรกและสงมายังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อรับผลการประเมินและอนุมัติใหดาํ เนินการวิจยั
ตอ
สวนประกอบของรายงานความกาวหนา ควรมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. หนาปกรายงาน
- พิมพโดยใชรูปแบบอักษร Angsana UPC
- ตรามหาวิทยาลัย
กวาง 4 ซ.ม.

ขนาดอักษร 24
-

ยาว 2 ซ.ม.
รายงานความกาวหนางานวิจัยขนาดอักษร 22 point ตัวอักษรสีเขม
ชื่อโครงการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษมีวงเล็บดวย)
point ตัวอักษรสีเขม
ชื่อหัวหนาโครงการวิจยั และคณะผูรวมวิจัย ขนาดอักษร 18 point ตัวอักษรสีเขม

2. เนื้อหาภายในรายงาน
สวนที่ 1 ขอมูลโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย
เลขที่สัญญา
เริ่มเมื่อวันที่
เดือน
สิ้นสุดเมื่อ
เดือน
รายงานความกาวหนาตั้งแตเดือน

พ.ศ.
พ.ศ.
ถึงเดือน

๘๔

3. สวนรายงานเนื้อหา
1. สรุปงานตามกิจกรรมและผลลัพธที่ไดแสดงไวในขอเสนอโครงการวิจยั (แบบ สวพ.1)
และแผนงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจยั (แบบ สวพ.3) ตามระยะเวลา 6 เดือนแรกนับจากวัน
อนุมัติโครงการวิจัย
2. งานที่จะดําเนินงานตอไป
3. ปญหาที่เกิดขึน้ และแนวทางแกไข
หมายเหตุ การเวนริมขอบกระดาษ (Magination) จัดเนือ้ หาที่พิมพอยูใ นกรอบคือ
- หางจากขอบบน 1.5 นิ้ว
- หางจากขอบลาง 1 นิ้ว
- หางจากขอบขวา 1 นิ้ว
- หางจากขอบซาย 1.5 นิ้ว

๘๕

ตัวอยางหนาปก รายงานความกาวหนางานวิจัย

กวาง 4 ซ.ม.
ยาว 2 ซ.ม.

รายงานความกาวหนางานวิจัย

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)
โดย
หัวหนาโครงการวิจัย : ……………………………..
คณะผูรวมวิจัย .........................................................................
.........................................................................

งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ประจําปงบประมาณ 2552

๘๖

ภาคผนวก ช. ตัวอย่างแบบประเมินรายงานความก้าวหน้า

๘๗
แบบ สวพ.ก.2
แบบประเมินรายงานความกาวหนา
เลขที่สัญญา
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อหัวหนาโครงการวิจยั
ระยะเวลาโครงการ
ป จากเดือน
ถึงเดือน
รายงานความกาวหนา จากเดือน
กรรมการพิจารณา

ถึงเดือน

แผนการดําเนินงาน (ในระยะเวลา 6 เดือนแรก)
กิจกรรม

ระยะการดําเนินงาน
(เดือน)

4

ประเมินผลคุณภาพกิจกรรม
3
2

1

หมายเหตุ
(1) กิจกรรมและผลลัพธของการดําเนินงานระบุในแผนการเบิกจายงบประมาณ
ทุนอุดหนุนการวิจัย
(2) ใหใสเครื่องหมาย 3 ในชองคะแนน
โดยที่
คะแนน 4 = บรรลุผลมากกวาผลลัพธที่ตองการ
3 = บรรลุผลตามผลลัพธที่ตองการ
2 = บรรลุผลเกือบครบตามผลลัพธที่ตองการ
และ 1 = บรรลุผลตามผลลัพธที่ตองการนอยมาก

๘๘
y ประเมินผลสถานการณ
( ) ผาน เมือ่ คุณภาพกิจกรรมอยูในระดับ 3 คะแนนเกินกวารอยละ 70
( ) ไมผาน เมื่อคุณภาพกิจกรรมอยูในระดับ 3 คะแนนต่าํ กวารอยละ 70
y ความคิดเห็นกรรมการ
.............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ลงชื่อ.................................................
(.................................................)
กรรมการพิจารณา
วัน.........เดือน.............................พ.ศ. ......................

๘๙

ภาคผนวก ช. ตัวอย่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

๙๐

แบบ สวพ.6
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
1. รูปแบบรายงานการวิจัย
1.1 ตัวอักษร Angsana UPC ขนาด 18 point สําหรับหัวขอและ 16 point สําหรับ
เนื้อหารายงาน
1.2 การตั้งคาหนากระดาษคือ
บน 1.5 นิ้ว (3.81 ซม.) ลาง 1 นิ้ว (2.54 ซม.)
ซาย 1.5 นิ้ว (3.81 ซม.) ขวา 1 นิ้ว (2.54 ซม.)
1.3 การใสเลขหนา ตัวอักษร Angsana UPC ขนาด 14 มุมขาวดานบนของกระดาษ
2. สวนประกอบของรายงานการวิจัย
2.1 หนาปก จัดรูปแบบสวยงามตามความเหมาะสม โดยมีเนื้อหาหนาปก คือ
- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
- ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)
- ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
- หัวหนาโครงการวิจัย
- คณะผูรวมวิจัย
- ระบุแหลงทุนที่สนับสนุนงบประมาณ
2.2 ปกใน
2.3 บทคัดยอภาษาไทย
2.4 คํานํา ลงชื่อคณะนักวิจัยและเดือน ป ในการจัดทํา
2.5 สารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญรูปภาพ
2.6 เนื้อหา
2.7 ภาคผนวก กิจกรรมตาง ๆ หรือเนื้อหาที่ตองการขยายความ
3. จัดพิมพรายงานในกระดาษ A4 เพียงดานเดียว และเขาเลมรายงานดวยสันกาว

๙๑

ตัวอยางหนาปก รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

กวาง 4 ซ.ม.
ยาว 2 ซ.ม.
รายงานการวิจัย
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)
โดย
หัวหนาโครงการวิจัย : ……………………………..

คณะผูรวมวิจัย .........................................................................
........................................................................
งานวิจัยนี้ไดรบั ทุนอุดหนุนจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ประจําปงบประมาณ 2552

